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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 52 i Regj.Themeltar 

Nr. 52 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Sokol  Sadushi  Kryesues 

    Sokol Binaj   Anëtar 

Klodian Kurushi  Anëtar    

 

Sot, në Tiranë, më datë 29.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen 

administrative me nr. 52 akti, që i përket: 

  

 

KËRKUES:   Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, Avokatura e Shtetit 

 

OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 1050, datë 15.12.2020 i 

Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 449 dhe 479/a të Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen me palë: 

 

PADITËS:  Neta Hasanaj 

 

I PADITUR:  Bashkia Vlorë 

   Këshilli i Ministrave 

   Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit 

   Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit 

 

OBJEKTI: Ndryshimi pjesërisht i VKM nr. 661, datë 08.10.2014 “Për disa 

ndryshime në vendimin nr. 310, datë 21.05.2014 të Këshillit të 

Ministrave “Për shpronësimin për interes publik, të pronarëve të 

pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga ndërtimi i 

segmentit rrugor Skelë-Uji i Ftohtë, Bashkia Vlorë”. 

 Detyrimin për shpërblim të drejtë, sipas çmimeve të tregut të dëmit të 

shkaktuar nga prishja dhe shpronësimi i objektit të padisë.  
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KOLEGJI ADMINISTRATIV  

 

 Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, në 

dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve; 

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Sipas vërtetimit hipotekor datë 20.12.2013 lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të 

Pasurive të Paluajtshme Vlorë, paditësja ka patur të regjistruar një objekt tre katesh me 

sipërfaqe 108 m2 ngritur mbi truallin me sipërfaqe 130 m2 ndodhur në qytetin e Vlorës, në 

lagjien “Uji Ftohtë”, zona kadastrale 8602.  

2. Pronësinë mbi truallin 130 m2 paditësja e ka fituar nëpërmjetë kontratës së 

shitjesblerjes nr. 2301 kol.. nr. 948 rep., datë 11.12.2007 regjistruar në momentin e tjetërsimit 

në favor të shitësit, në regjistrin hipotekor nr. 89, datë 05.12.2007, fakte këto të pasqyruara në 

vërtetimin hipotekor datë 04.12.2007 lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme Vlorë. Referuar vërtetimit hipotekor datë 21.12.2007 lëshuar nga Zyra e 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Vlorë, paditësja ka patur të regjistruar në regjistrin 

hipotekor nr. 97, datë 18.12.2007 truallin me sipërfaqe 130 m2 ndodhur në qytetin e Vlorës, 

në lagjen “Uji Ftohtë”, zona kadastrale 8602.  

3. Këshilli i Ministrave rezulton të ketë disponuar me vendimin nr. 310, datë 

21.05.2014 “Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme 

pronë private që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor Skelë-Uji i Ftohtë, Bashkia e 

Vlorës”, kryer në favor të Bashkisë Vlorë.  

4. Në vijim Këshilli i Ministrave rezulton të ketë disponuar vendimin nr. 661, datë 

08.10.2014 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 310, datë 21.05.2014 të Këshillit të 

Ministrave “Për shpronësimin për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, 

pronë private që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor Skelë-Uji i Ftohtë, Bashkia Vlorë”, 

nëpërmjet të cilit ka evidentuar shpronësimin e paditëses Neta Hasanaj për pasurinë 22.55 m2 

truall dhe 6.3 m2 ndërtim.  

5. Kryeinspektori i Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar rezulton të ketë 

disponuar vendimin nr. 12, datë 20.06.2014 që konsiston në prishjen e objektit lokal-bar 2 

kate me konstruksion b/a +1 kat papafingo me sipërfaqe 537 m2, ndërtuar sipas INUK nga 

paditësja Neta Hasanaj pa u pajisur me leje ndërtimi.  

 6. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, me vendimin nr. 857, datë 

31.05.2016, ka vendosur: “ – Pranimin e pjesshëm të padisë; -Ndryshim pjesërisht i VKM-së 

nr. 661, datë 08.10.2014 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 310, datë 21.05.2014 të 

Këshillit të Ministrave “Për shpronësimin për interes publik, të pronarëve të pasurive të 

paluajtshme, pronë private që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor Skelë-Uji i Ftohtë, 

Bashkia Vlorë”, - Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblej paditësen për mosrespektim 

të procedurës për shpronësim në lidhje me objektin “Bar-Restorant-Hotel” i ndodhur në 

zonën “Uji i ftohtë”-Vlorë si rezultat i ndërtimit të ndërtimit të segmentit rrugor Skelë-Uji 

Ftohtë, Bashkia Vlorë”. Në masën prej 37.333.440 (Tridhjetë e shtatë milion e treqind e 

tridhjetë e tre mijë e katërqind e dyzetë) lekë. –Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të kërkimit 

për dëmshpërblim të katit të tretë prej ( 56.000.000-37.333.440) = 18.667.000 lekë 

(tetëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë) lekë...” 

7. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 1050, datë 15.12.2020 ka 

vendosur: “-Ndryshimin e vendimit nr.857, datë 31.05.2016 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Vlore; - Pranimin pjesërisht të kërkesëpadisë; -Ndryshimin pjesërisht të 
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VKM-së nr.661 datë 08.10.2014 "Për disa ndryshime në vendimin nr.310, datë 21.05.2014 të 

Keshillit të Ministrave "Për shpronësimin për interes publik, të pronarëve të pasurive të 

paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor Skelë - Uji i Ftohtë, 

Bashkia Vlorë";- Detyrimin solidarisht të të paditurve Bashkia Vlorë dhe Inspektorati 

Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, të dëmshpërblejë paditësen Neta Hasanaj në shumën 

39.937.384 (tridhjetë e nëntë milion e nëntëqind e tridhjetë e shtatë mijë e treqind e tetëdhjetë 

e katër) lekë; -Rrëzimin e padisë për kërkimet e tjera; > Ky vendim përbën titull ekzekutiv, të 

ekzekutueshëm nga Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor; -Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të 

Bashkisë Vlorë dhe Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit; -Kundër këtij vendimi 

mund të ushtrohet rekurs në Gjykatën e Lartë brenda 30 ditëve, duke filluar nga e nesërmja e 

komunikimit të vendimit të arsyetuar.”. 

8. Kundër vendimit nr. 1050, datë 15.12.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit, 

ka paraqitur rekurs Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit përmes Avokaturës së 

Shtetit duke kërkuar prishjen e vendimit nr. 1050, datë 15.12.2020 të Gjykatës Administrative 

të Apelit dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim me një tjetër trup gjykues. 

9. Pala e paditur Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit përmes Avokaturës 

së Shtetit, në datë 22.06.2021 ka paraqitur kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

nr.1050, datë 15.12.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë duke parashtruar këto 

shkaqe: 

“-Vijimi i procedurës përmbarimore do të sillte një dëm të madhe dhe të 

pariparueshëm në vështrim të mirëfunksionimit të përmbushjes së detyrave organike të IKMT 

duke pasur parasysh që veç të tjerash institucioni jonë u vjen në ndihmë komunitetit, 

shoqërisë civile si dhe një serë institucionesh të tjera në nivel qendror dhe vendor. 

-Sekuestro do krijonte vështirësi në realizimin e objektivave të IKMT për vitin 2021 të 

cilat konsistojnë në lirimin e shesheve të ndërtimit nga objekte që preken në realizimin e 

projekteve infrastrukturore me rëndësi kombëtare dhe parandalimin e ndërtimeve të 

kundraligjshme. 

-Ekziston rreziku i një dëmi të rëndë dhe të pariparueshëm.”. 

 10. Në datë 09.07.2021 pala paditëse Neta Hasanaj, pasi u njoh me kërkesën për 

pezullimin e ekzekutimi ka paraqitur parashtrime duke kërkuar rrëzimin e kërkesës për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1050, datë 15.12.2020 të Gjykatës Administrative të 

Apelit 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

    
11. 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. 

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 
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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 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.”. 

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. 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. 

17. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Inspektoriati 

Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit përmes Avokaturës së Shtetit, kërkon pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji 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 Kolegji Administrativ i vlerëson në kohën kur shqyrton në 

dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit. 

18. 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 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 
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konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda 

për palën kërkuese.  

19. Në këtë drejtim vlerësohet se pretendimet e kërkuesit për dëmin e rëndë dhe të 

pariparushëm parashtrohen në kërkesën për pezullim në mënyrë deklarative dhe nuk gjejnë 

mbështetje në prova. Vetëm parashtrimi formal dhe hipotetik i pretendimit (shkakut), se 

ekzekutimi mund të sjellë pasoja të rënda, si një shkak që e përcakton vetë neni 479 pika 1 

shkronja a) e Kodit të Procedurës Civile, pa parashtruar njëkohësisht edhe argumente dhe 

shpjegime konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë mundësinë e ardhjes së tyre vlerësohet i 

pambështetur në ligj. 

 20. Për sa më sipër Kolegji vlerëson se duhet të vendos mospranimin e kërkesës së 

paraqitur nga kërkuesi Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, Avokatura e Shtetit, 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1050, datë 15.12.2020 të Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë.  

 

   

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 1, pika 2, nenin 29 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, Inspektoriati Kombëtar i 

Mbrojtjes së Territorit, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1050, datë 15.12.2020 të 

Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

 

      Tiranë, më 29.07.2021 

 

 

  A N Ë T A R                   A N Ë T A R              K R Y E S U E S 

 

  Sokol BINAJ                                   Klodian KURUSHI                           Sokol SADUSHI 


