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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr.29 i Regj.Themeltar 

Nr.29 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 datën 22.02.2021, mori në shqyrtim, në dhomën e këshillimit, çështjen 

administrative me nr. 29 akti me:  

 

KËRKUES:   Bashkia Tiranë 

 

OBJEKTI:  Pezullim i ekzekutimit të vendimit nr. 900, datë 23.10.2020 i Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë, i cili ka lënë në fuqi vendimin nr. 

1947, datë 09.05.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:  Nenet 449, 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

në çështjen administrative me palë: 

 

PADITËS:  Gëzim Gjeçi 

 

E PADITUR:  Bashkia Tiranë 

 

                    KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe diskutoi, në dhomë këshillimi, 

çështjen në tërësi, 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Nga dosja gjyqësore, rezulton se, pala paditëse Gëzim Gjeçi, i është drejtuar me 

padi Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, duke kërkuar “Detyrimin e palës së 

paditur të shpërblejë paditësin në vlerën e plotë për truallin me sipërfaqe 174 m
2 

në vlerën 

4.039.758 lekë dhe për sipërfaqen 52 m2 vlera 1.207.284 leke, në pronësi sipas vendimit nr. 

159, datë 05.12.1993, i cili përfshihet në ndërtimin e Bulevardit Verior dhe Rehabilitimin e 
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lumit të Tiranës, Faza 1, realizuar sipas VKM nr. 752, datë 05.09.2013 ”Për shpronësim për 

interes publik”. 

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë  Tiranë, me vendimin nr. 1947, datë 

09.05.2017, ka vendosur: 

“Pranimin pjesshëm të kërkesë padisë së paditësit Gëzim Gjeçi. Detyrimin e palës së 

paditur Bashkia Tiranë t'i paguajë paditësit Gëzim Gjeçi, vlerën e pronës së shpronësuar për 

efekt të ndërtimit të segmentit "Bulevardi i Ri i Tiranës" me sipërfaqe pronë të zone 52 m2, 

sipas parashikimeve të VKM nr.187/ 2013 "Për miratimin e metodologjisë për vlerësimin e 

pronave të paluajtshme në RSII"  Detyrimin e palës së paditur Bashkisë Tiranë t’i paguajë 

paditësit Gëzim Gjeci shumën e papaguar 1.207.284 lekë. (një milion dyqind e shtatëmijë e 

dyqind e tetë dhjetë e katër) lekë. Shpenzimet gjyqësore te dokumentuara dhe ato për vënien 

ne ekzekutim të vendimit në ngarkim të palës së paditur. Kundër vendimit mund të bëhet 

ankim brenda 15 ditëve nga e nesërmja e shpalljes, në Gjykatën Administrative të Apelit 

Tiranë”. 

3. Gjykata ka konkluduar në vendimmarrjen e saj se, të drejtën e pronës e sanksionuar 

në mënyrë të hollësishme Kodit Civil, i cili në neni 149, sanksion se;” pronësia është e drejta 

për të gëzuar dhe disponuar lirisht sendet, brenda kufijve të caktuar me ligj”. Pra parim i 

përgjithshëm është se e drejta e pronës e mbrojtur dhe e rasteve cilat parashikohen e 

shprehimisht në ligj, njëri nga to është shpronësimi në interes publik. Neni 153 i Kodit Civil 

parashikon shprehimisht se: "Askush nuk shpronësohet se t’i kufizohet e drejta e ushtrimit të 

së drejtës të pronës që barazohet me shpronësim, përveçse kur këtë e kërkojnë interesa 

publike dhe kurdoherë kundrejt një shpërblimi. Duke qenë se shpronësimi për interes publik 

është i rast i njohur me ligj sipas cilit prona mund ti merret pronarit gjithnjë në interes publik 

kundrejt vlerës se saj drejtë, ligjvënësi procedurat e shpronësimit i ka rregulluar një ligj të 

veçantë, nr. 8561, datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të 

përkohshëm të pasurisë pronë private për interes neni 3 përcakton shprehimisht se: 

"Shpronësimi dhe marrja në përdorim të përkohshëm të pasurisë prone private realizohet në 

përputhje me kushtet dhe procedurat e përcaktuara në këtë ligi, duke garantuar 

transparencën, barazinë e shtetasve dhe mbrojtjen e interesave dhe të drejtave të tyre 

pasurore”. 

Pra shpronësimi për interes publik nëse do të analizohej do te konstatohej se përshkruhet nga 

dy rryma kryesore që janë interesi i publikut për të pasur sa më shumë të mira të përbashkëta 

si dhe nga ana tjetër interesi i individit/pronarit, i cili është dhe pjesë e publikut por që 

përkundër të mirës së përbashkët kërkon pikë së pari të mbrojë dhe të mirën 

personale/individuale. Në këtë korrelacion marrëdhëniesh publik/individ, ligjvënësi ka 

sanksionuar mbrojtje të të dy interesave. Interesit të publikut kur ka sanksionuar se kundër të 

drejtës legjitime të shtetit për shpronësim në interes publik nuk mund të ngrihet padi. Si dhe 

të interesit të pronarit/individit, kur ka garantuar të drejtën që të mund ti drejtohet gjykatës 

me padi, por vetëm për sa i përket vlerës së pronës së shpronësuar. Kjo është sanksionuar 

edhe në ligjin nr. 8561, datë 22.12.1999, "Për shpronësimin dhe marrjen në përdorim të 

përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik ". 

Gjykata Kushtetuese ka konstatuar se një ndër kriteret kushtetues që gjen zbatim në këto 

dispozita ligjore është "interesi publik". Marrja e pronës për këtë qëllim konsiderohet si një 

veprimtari në interes publik. Prandaj, ligjvënësit i njihet e drejta që për arsye të ekzistencës se 

interesit publik të mund të kufizojë hapësirën e disponimit të pronës private. Me qëllim që një 

ndërhyrje e tillë të jetë e justifikuar është e domosdoshme që të ekzistojë edhe një 

marrëdhënie përpjesëtimore midis mjeteve të përdorura dhe synimit që kërkohet te realizohet.  

Në nenet 41 dhe 181 të Kushtetutës së Shqipërisë janë pranuar kriteret e "rregullimit të 

drejtë” dhe të "shpërblimit të drejtë nga këto kritere kushtetuese rezulton se kriteri për 

shpërblimin nuk mund të jetë i "plotë" por i "drejtë ". Ky rregullim i detyrohet jo vetëm 
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funksionit të dyfìshtë privat dhe shoqëror që mbart në vetvete e drejta e pronës por edhe 

rrethanave historike, politike, ekonomike, shoqërore e juridike të cilat kanë ndikuar në 

situatën e krijuar dhe si te tilla nuk mund të mos i kishte parasysh ligjvënësi. 

 

 

Nga koncepti i të drejtës se pronës që ka pranuar Kushtetuta e Shqipërisë, në neni 41 të saj, të 

cilin e ka sanksionuar edhe neni l, i KEDNJ, nuk rrjedh asnjë e drejtë absolute shpërblim 

plotë.Objektivat legjitime të interesit publik si ato që ndiqen në kuadrin e masave të reformës 

ekonomike ose masat e hartuara për të arritur drejtësi me të madhe shoqërore mund të 

kërkojnë një rimbursim më të vogël se vlera e plotë e tregut. Referuar rasteve të GJEDNJ ku 

palë ka qenë Republikë e Shqipërisë, e konkretisht çështjes Vrioni e të tjerë, kundër 

Shqipërisë (mars 2009 dhe shtator 2009) në Gjykatën Europiane të të Drejtave të Njeriut, në 

arsyetimin për metodologjinë e përllogaritjes së dëmit të shkaktuar, Gjykata nuk mund ti 

referohet në argumentimin e saj një shume apriori të kërkuar nga pala apo të mbështetur kjo 

dhe nga eksperti, por në përcaktimin e vlerës së demit duhet të konsiderohet një metodologji 

e përcaktuar nga autoritetet e shtetit, në mënyrë që ky i fundit të mos cenohet në përmbushjen 

e interesit publik.  

Nga përllogaritja e bëra rezultoi që për pasurinë e paditësit me sipërfaqe 52 m
2
, zënë nga 

objekti i ndërtuar nga pala e paditur vlera e pronës të shpronësuar de facto është sipas VKM 

187/2013, 1.207.284 lekë,( shih aktin e ekspertimit vlerësues të pasurisë ekspert Bruna Laze 

faqe 12). Si konkluzion padi është pjesërisht e bazuar dhe konkretisht vetëm sa i përket 

shpronësimit pa akt të sipërfaqes prej 52 m
2 

për të cilën pala e paditur duhet të detyrohet që të 

kompensojë paditësin në vlerën 1.207.284 lekë. 

4. Kundër vendimit vendimin nr. 1947, datë 09.05.2017 të Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Tiranë, ka paraqitur ankim pala e paditur, Bashkia Tiranë e cila ka 

kërkuar ndryshimin e këtij vendimi dhe pranimin e padisë, duke parashtruar këto shkaqe: 

-Vendimi i gjykatës është i padrejtë i paligjshëm, rrjedhojë e një gjykimi jo objektiv 

dhe një procesi të parregullt ligjor, duke u mbështetur vetëm në pretendimet e palës 

paditëse dhe duke anashkaluar e mosvlerësuar provat shkresore të administruara ne dosjen 

gjyqësore nga pala e paditur. 

-Rezulton e provuar se është respektuar çdo procedure e kërkuar për shpronësim. që 

nga studimet, projektet e infrastrukture publike e deri tek procedurat administrative. 

-Paditësi nuk është përfshirë në listën e të shpronësuarve për shkak se nuk është 

rezulton pronar i dy pronave të pretenduara në këtë gjykim. Konfirmimi i pronarëve dhe 

pronave që preken nga ndërtimi i bulevardit të ri na ka ardhur nga ZVRPP Tiranë. 

-Nga ana jonë është ngritur grupi i punës dhe janë verifikimet ne dokumentacion 

dhe terren dhe është konkluduar se për dy pasuritë që paditësi pretendon se është pronar, 

janë prona të Bashkisë Tiranë kaluar në pronësi me VKM, akt i cili do të duhej të ishte 

goditur nga paditësi. 

5. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 900, datë 23.10.2020, ka 

vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 1947, datë 09.05.2017 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur. Kundër këtij 

vendimi lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë Tiranë, brenda 30 

ditëve, duke filluar ky afat nga dita e nesërme e komunikimit të vendimit”. 

6. Gjykata ka konkluduar në vendimmarrjen e saj se, konstatohet se gjithë pretendimet 

të paraqitura në ankim u është dhënë zgjidhje me vendim nga gjykata e shkallës së parë. Ky 

vendim nr. 1947, datë 09.05.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, 

konstatohet të jetë rrjedhojë e një analize të hollësishme të rrethanave të faktit e të ligjit që 

janë përcaktuar në mënyrë të plotë e të drejtë. Kjo analizë rezulton të jetë plotësisht e bazuar 
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në kriteret e dispozitave përkatëse të përmendura në vendim, lidhur me vlerësimin nga ana e 

gjykatës së shkallës së parë të veprime të palës së paditur objekt gjykim, si veprime të kryera 

në kundërshtim me ligjin. Gjykata Administrative e Apelit ka arritur në këtë  konkluzionin 

me të njëjtin arsyetim si edhe shkalla e parë. 

 

7. Kundër vendimit nr. 900, datë 23.10.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, ka 

paraqitur rekurs në datë 03.12.2020 pala e paditur, Bashkia Tiranë e cila ka kërkuar 

ndryshimin e këtij vendimi dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën 

Administrative të Apelit me tjetër trup gjykues, duke parashtruar këto shkaqe: 

-Vendimi nr. 900, datë 23.10.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe vendimi 

i gjykatës së shkallës së parë, janë rrjedhoje e një gjykimi jo objektiv dhe një procesi të 

parregullt ligjor, duke u mbështetur vendimin në mënyrë të njëanshme, vetëm në 

pretendimet e palës paditëse, duke anashkaluar e mos vlerësuar provat shkresore të 

administruara në dosjen gjyqësore nga pala e paditur. 

- Sipërfaqja prej 52m
2
 që paditësi kërkonte dëmshpërblehet nuk rezulton të jetë e 

përmendur në vendimin nr. 159, datë 05.12.1993 Komisionit të Kthimit dhe Kompesimit të 

Pronave, si pasuri e cila i njihet a kthehet paditësit. Ndodhur në këto kushte paditësi nuk 

legjitimohet të kërkoj të shpronësohet për një pasuri për të cilën ai nuk posedon asnjë titull 

pronësie. Bashkia Tiranë nuk mund të shpronësoj 2 herë, për të njëjtën pasuri, 2 persona të 

ndryshëm të cilët kanë pretendime për këtë pasuri.  

-Për truallin, çmimi i llogaritur është marrë VKM nr. 89, datë 03.02.2016 ”Për 

Miratimin e Hartës së Vlerës së Tokës në Republikën e Shqipërisë, vlerat e përcaktuara të 

cilit janë laksative porsa i përket pasurisë lloji truall. Pra theksojmë se, vlerësimi është bërë 

në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi, rrjedhimisht jemi përpara një shpërblimi të drejtë 

në kuptimin Kushtetues dhe ligjit të shpronësimeve, për pronat të cilat paditësi zotëron një 

titull pronësie. 

-Akti i ekspertimin i paraqitur nga ekspertja është i njëanshëm, në shtrembërim të 

provave dhe i pabazuar në ligj. Ndodhur në këto kushte nuk duhet të merret në konsideratë 

nga gjykata në vendimmarrjen e kësaj çështje. 

  8. Në datë 29.01.2021, nga pala e paditur Bashkia Tiranë, është paraqitur përpara 

Gjykatës së Lartë, kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 900, datë 

23.10.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit i cili ka lënë në fuqi vendimin nr. 1947, 

datë 09.05.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, duke parashtruar 

këto shkaqe: 

-Përmbaruesi Gjyqësor Privat Besnik Dokushi, me shkresën nr. 4122 prot, datë 

26.11.2020, lajmëron për ekzekutimin vullnetar të detyrimit, titullit ekzekutiv nr. 900, datë 

23.10.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. 

-Për shkak, se ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit nr. 900, datë 23.10.2020 të 

Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, i cili ka lënë në fuqi vendimin nr. 1947, datë 

09.05.2017 do të ketë efekte financiare të konsiderueshme për Bashkinë Tiranë, në 

mbështetje të neneve 449 dhe 479/a të K.PR.Civile, kërkojnë pezullimin e këtij vendimi. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

 

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

Procedurës Civile dhe ligji nr. 49, datë 03.05.2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin 

e mosmarrëveshjeve administrative” (në vijim ligji 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 

(në vijim KPC) apo nenit 28 e vijues të ligjit 49/2012, kërkesa për dhënien e vendimit me 
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ekzekutim të përkohshëm, sipas nenit 317 të KPC apo kërkesa për pezullimin e vendimit 

gjyqësor të formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të KPC. Në çdo rast, këto mjete juridike 

të mbrojtjes së përkohshme procedurale janë të lidhura funksionalisht me mjetet kryesore të 

aksesit në gjykatë, qoftë padinë apo ankimet. 

10. 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. 

11. 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.”. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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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15. 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 nuk ka parashtruar argumente lidhur me 

bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e saj. 

16. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Bashkia Tiranë 

kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor për shumën 1.207.284 lekë, 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 ky 

Kolegj i vlerëson në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit 

të Gjykatës Administrative të Apelit. 

17. 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, Kolegji Administrativ 

vëren se pala kërkuese nuk ka paraqitur asnjë provë dhe nuk ka arsyetuar lidhur me ndonjë 

rrethanë konkrete për ta vlerësuar nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të 

konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda 

për palën kërkuese.  

18. Kolegji Administrativ 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. Pretendimi i palës kërkuese se 

ekzekutimi i menjëhershëm i një shume të konsiderueshme prej 1.207.284 (një milion dyqind 

e shtatëmijë e dyqind e tetë dhjetë e katër) lekë do të ketë efekte financiare për Bashkinë 

Tiranë, nuk janë shkaqe legjitime për të pezulluar ekzekutimin e vendimit gjyqësor të formës 

së prerë. 

Mbështetur sa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën, e 

paraqitur nga kërkuesi Bashkia Tiranë, 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, 

date 03.05.2012 “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, Bashkia Tiranë për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1947, datë 09.05.2017 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë, i lënë në fuqi me vendimin nr. 900, datë 23.10.2020 të Gjykatës 

Administrative të Apelit. 

  

        Tiranë, më 22.02.2021 

 

 

  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 

 


