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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

___________________________________________________________________________ 

Nr.268/8 i  Regj.Themeltar 

Nr.268/8 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 16.03.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen 

administrative, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:  Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Vlorë 

 

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.154, datë 30.01.2020 të 

Gjykatës Administrative të Apelit. 

  

BAZA LIGJORE: Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile 

 

në çështjen me palë: 

 

PADITËS:  Shoqëria “Algan” sh.p.k 

 

PADITUR:  Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Vlorë 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

 Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe diskutoi çështjen në tërësi në 

dhomën e këshillimit, 

 

VËREN 
 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se pala paditëse 

Shoqëria “Algan” sh.p.k, është shoqëri tregtare dhe ka për objekt të veprimtarisë “ndërtime... 

etj” 

2. Nga ana e palës paditëse, në bazë të vendimit nr. 6/24, datë 28.05.2002 të KRRT, 

Bashkia Vlorë është pajisur me leje ndërtimi, me objekt “projekt – zbatim, spostim linje e 

tensionit të lartë dhe banesë 10-11 kate, me dy kate dyqane në lagjen Pavarësia”. 
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3. Pala paditëse, përveç ndërtimit me leje, ka ndërtuar edhe një kat shtesë në lartësi, 

për të cilën me formularin nr. 1118 prot., datë 18.07.2013 ka aplikuar për legalizim për 

sipërfaqen 990 m² dhe sipërfaqe trualli pa leje 3600 m². 

4. Pala e paditur me vendimit nr. 7173, datë 22.02.2016 ka vendosur përjashtimin nga 

legalizimi, në zbatim të nenit 39 të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin....” dhe 

pikave 2/d iii) të VKM nr.280, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve...”. 

5. Për sa më sipër, paditësi duke pretenduar se pala e paditur ka vepruar në 

kundërshtim me ligjin, i është drejtuar gjykatës me padinë objekt gjykimi. 

6. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, me vendimin nr.1162, datë 

06.07.2016 ka vendosur: “ Rrëzimin e kërkesë padisë”. 

7. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.154, datë 30.01.2020 ka 

vendosur: “Ndryshimin e vendimit nr. 1162, datë 06.07.2016 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Vlorë, në këtë mënyrë: Pranimin e padisë. Shfuqizimin e vendimit nr.7173, 

datë 22.02.2016 të Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të 

Zonave/Ndërtimeve Informale, Drejtoria Vlorë, duke detyruar palën e paditur të vijojë me 

procedurën e legalizimit të objektit”. 

8. Më datë 14.10.2020, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Vlorë ka 

paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor 

të formës së prerë, duke parashtruar sa vijon: 

- Gjykata Administrative e Apelit bën një interpretim të gabuar, duke  e konsideruar të 

pabazuar arsyetimin e Gjykatës së Shkallës së Parë, në lidhje me moslegjitimimin 

aktiv të paditësit. 

- Gjykata bën një interpretim të gabuar të fakteve, duke konkluduar se përjashtimi nga 

legalizimi nga organi publik i shtesës pa leje në lartësi në objektin me leje ndërtimi, 

për të cilën paditësi kishte aplikuar për legalizim, pasi është bërë në përputhje me 

kuadrin ligjor, i cili në kohën e vendimmarrjes përjashtonte nga legalizimi ndërtimet 

pa leje në zonat e mbrojtura konkretisht “Zona Arkeologjike “A”. 

- Vendimi është marrë në zbatim dhe në përputhje me Kodin e Procedurave 

Administrative nga ana e Drejtorisë së ALUIZNI Vlorë dhe në përputhje me ligjin nr. 

9482/2006 “Për legalizimin...” dhe nga ana e të paditurit nuk është kryer asnjë 

veprim i paligjshëm. 

- Ekzekutimi i këtij vendimi do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për ASHK 

Drejtoria Vendore Vlorë. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ  

 

9. 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. 

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 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 
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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. 

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 inicuesit 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 argumentat 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 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. 

15. Duke ju kthyer rastit në shqyrtim, dhe në funksion të zgjidhjes së saj, Kolegji 

vlerëson se kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e paraqitur nga pala 

e paditur, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Vlorë, është e bazuar në ligj 

dhe, si e tillë, duhet të pranohet.  

16. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës 

Civile, bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese, Agjencia Shtetërore e 

Kadastrës, Drejtoria Vendore Vlorë, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë 

kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. 

17. 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 kërkuese, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Vlorë, të 
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cilët nuk kanë parashtruar 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, Agjencia Shtetërore 

e Kadastrës, Drejtoria Vendore Vlorë kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, 

Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë, në tërësinë e saj, motivohet edhe me shkaqe që kanë të bëjnë 

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 të shqyrtohen në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit 

të Gjykatës Administrative të Apelit.  

19. Për sa i përket argumentit që  përfshihet në rastin e shkronjës “a”, të pikës 1 të 

nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji thekson se pala kërkuese, Agjencia 

Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Vlorë ka parashtruar dhe argumentuar lidhur me 

rrethanën konkrete që shërben për të 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 për palën kërkuese, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Vlorë. 

20. Kolegji çmon të nevojshme të evidentojë se, duke mbajtur parasysh 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 në shqyrtim, në interpretim dhe 

zbatim të drejtë të ligjit procedural, kërkimi i paraqitur, ku parashtrohen njëkohësisht edhe 

argumenta dhe shpjegime konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë mundësinë e ardhjes së 

pasojës është  e mbështetur në ligj, dhe si një shkak që e përcakton vetë neni 479, pika 1 

shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile. 

21. Kolegji sjell në vëmendje dhe mban në konsideratë edhe faktin se, në rastin 

konkret, kemi dy vendime gjyqësore të kundërta. Gjykata e Administrative e Apelit ka arritur 

në konkluzione të ndryshme nga ato të gjykatës së shkallës së parë, në lidhje me interpretimin 

dhe zbatimin e ligjit material mbi marrëdhënien juridike, objekt gjykimi. Kjo do të thotë se 

për këtë çështje dy trupa gjyqësore të ndryshme, kanë mbajtur qëndrime të ndryshme.  

Kolegji vlerëson se para se të merret në shqyrtim rekursi i palës së paditur dhe para se 

Kolegji të vlerësojë se cili nga qëndrimet e gjykatave është i ligjshëm dhe i drejtë, ekzekutimi 

i vendimit të formës së prerë, që detyron palën e paditur për të vijuar me procedurën e 

legalizimit të objektit, do të mund të sillte pasoja të rënda për interesin publik.  

22. Për sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se ka vend për 

të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria 

Vendore Vlorë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 154, datë 30.01.2020 të Gjykatës 

Administrative të Apelit.  

 

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, 

 

V E N D O S I: 

 

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 154, datë 30.01.2020 të Gjykatës 

Administrative të Apelit, të paraqitur nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore 

Vlorë. 

        Tiranë, më datë 16.03.2021 

 

         ANËTAR                       ANËTAR                             KRYESUES 

 

       Ilir PANDA             Ervin PUPE                   Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

___________________________________________________________________________ 

Nr.274/11 i  Regj.Themeltar 

Nr.274/11 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 16.03.2021 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen 

administrative, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:  Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit 

 

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.610, datë 18.06.2020 të 

Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile 

 

në çështjen me palë: 

 

PADITËS:  Çlirim Likollari 

 

PADITUR:  Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit (INUK) 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

 Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe diskutoi çështjen në tërësi në 

dhomën e këshillimit, 

 

VËREN 
 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se pala paditëse Çlirim 

Likollari, ka qenë pronar i pasurisë së paluajtshme me nr.548/2, e ndodhur në ZK Nr.2973, në 

fshatin Piskupat, Pogradec e përbërë nga 375 m² truall dhe 320 m² ndërtesë, sipas çertifikatës 

së pronësisë, datë 27.09.2012, lëshuar nga ZVRPP Pogradec. Këtë ndërtesë paditësi e ka 

ngritur me leje ndërtimi, të dhënë me vendimin nr.2, datë 08.04.2011 të K.RR.T, Komuna 

Udenisht.  

2. Me vendimin nr. 12, datë 23.01.2014 të INUK është vendosur pezullimi i punimeve 

që po kryente pala paditëse për ndërtimin e këtij objekti dhe me vendimin nr. 26, datë 

18.09.2014 të INUK është vendosur prishja e objektit 2 kat +1 kat nëntokë, me arsyetimin “se 

ka shkelur kushtet e lejes së ndërtimit të dhënë”. 
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3. Për sa më sipër, paditësi, duke pretenduar se pala e paditur ka vepruar në 

kundërshtim me ligjin, i është drejtuar gjykatës me padinë, objekt gjykimi. 

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Korçë, me vendimin nr. (641) - 1550, 

datë 16.12.2016 ka vendosur: “ Rrëzimin e padisë si të pabazuar në prova dhe në ligj”. 

5. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 610, datë 18.06.2020 

ka vendosur: “ Ndryshimin e vendimit nr.(641) - 1550, datë 16.12.2016 të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Korçë. Pranimin e pjesshëm të padisë. Konstatimin e 

pavlefshmërisë absolute të vendimit Nr.26, datë 18.09.2014 të Inspektorati Ndërtimor 

Urbanistik Kombëtar. Detyrimin e palës së paditur Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së 

Territorit t’i shpërblejë paditësit Çlirim Likollari dëmin e shkaktuar si pasojë e prishjes së 

objektit në pronësi të tij “Bar restorant 2 kat”, ndodhur në fshatin Piskupat – Pogradec, duke 

i paguar paditësit shumën 24.000.000 (njëzet e katër milion) lekë. Rrëzimin e padisë për 

pjesën tjetër”. 

6. Më datë 30.10.2020, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka paraqitur në 

Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së 

prerë, duke parashtruar sa vijon: 

- Akti i ekspertimit është i paqartë, nuk i përgjigjet pyetjeve të caktuara nga gjykata si 

dhe vlera e përllogaritur e dëmit nuk duhet të bëhet mbi bazën e vlerës së tregut, por 

mbi vlerën e kostos së ndërtimit pasi objekti nuk ishte i përfunduar dhe konkretisht 

është ndërtuar 75 %. 

- Gjykata në vendimin e saj arsyeton se IKMT nuk ka qenë kompetente dhe sjellim në 

vëmendje se referuar ligjit nr.9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin e ndërtimit”, 

neni 9 citohet se IKMT është organi përgjegjës për inspektimin e zonave bregdetare 

drejtpërdrejtë dhe pa asnjë kufizim. Më pas referuar nenit 13 të po këtij ligji dhënia e 

sanksionit nënshkruhet nga Kryeinspektori në funksion të përgjegjësisë ligjore. 

- Vazhdimi i procedurës përmbarimore do të sillte një dëm të madh dhe të 

pariparueshëm në buxhetin e institucionit, pasi në zbatim të funksionit të tij i vjen në 

ndihmë komunitetit dhe shoqërisë civile si dhe një sërë institucioneve në nivel qëndror 

dhe vendor, duke i mbështetur në logjistikë, burime njerëzore dhe mjete të nevojshme, 

për lirimin e hapësirave publike... 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ  

 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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 
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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.”. 

10. 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. 

11. 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 inicuesit të 

kërkesës (subjekt apo organ publik) cenon rëndë ose jo interesin publik. 

12. 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 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 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. 

13. Duke ju kthyer rastit në shqyrtim, dhe në funksion të zgjidhjes së saj, Kolegji 

vlerëson se kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e paraqitur nga pala 

e paditur, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, është e bazuar në ligj dhe si e tillë 

duhet të pranohet.  

14. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës 

Civile, bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese Inspektorati Kombëtar i 

Mbrojtjes së Territorit, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit 

gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. 

15. 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 kërkuese Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, të cilët nuk 

kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për 

qëndrimin e tyre. 

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

Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, 

Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë, në tërësinë e saj, motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë 
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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 të shqyrtohen në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit 

të Gjykatës Administrative të Apelit.  

17. Për sa i përket argumentit që përfshihet në rastin e shkronjës “a”, të pikës 1 të 

nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji  thekson se pala kërkuese, Inspektorati 

Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka parashtruar dhe argumentuar lidhur me rrethanën 

konkrete që shërben për të 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 Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. 

18. Kolegji çmon të nevojshme 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, kërkimi i paraqitur, ku parashtrohen 

njëkohësisht edhe argumenta dhe shpjegime konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë 

mundësinë e ardhjes së pasojës është i mbështetur në ligj, dhe si një shkak që e përcakton 

vetë neni 479, pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile.  

19. Kolegji sjell në vëmendje dhe mban në konsideratë edhe faktin se në rastin 

konkret kemi dy vendime gjyqësore të kundërta. Gjykata e Administrative e Apelit ka arritur 

në konkluzione të ndryshme nga ato të gjykatës së shkallës së parë, në lidhje me interpretimin 

dhe zbatimin e ligjit material mbi marrëdhënien juridike objekt gjykimi. Kjo do të thotë se 

për këtë çështje dy trupa gjyqësore të ndryshme, kanë mbajtur qëndrime të ndryshme. Krahas 

parashikimeve të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji vlerëson se para se të 

merret në shqyrtim rekursi i palës së paditur dhe para se Kolegji të vlerësojë se cili nga 

qëndrimet e gjykatave është i ligjshëm dhe i drejtë, ekzekutimi i vendimit të formës së prerë, 

që detyron palën e paditur t’i shpërblejë paditësit vlerën e shpërblimit të akorduar nga ana e 

gjykatës do të vinte në vështirësi financiare institucionin dhe do të çonte në bllokimin e 

aktivitetit. Kolegji vlerëson se ekzekutimi i këtij vendim do të vështirësonte ushtrimin e 

aktivitetit normal të këtij institucioni publik, për shkak të natyrës së funksioneve që ushtron, 

që do të mund të sillte pasoja të rënda edhe për interesin publik. 

20. Për sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se ka vend për 

të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së 

Territorit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 610, datë 18.06.2020 të Gjykatës 

Administrative të Apelit.  

 

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, 

 

V E N D O S I: 

 

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 610, datë 18.06.2020 të Gjykatës 

Administrative të Apelit, të paraqitur nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. 

 

Tiranë, më datë 16.03.2021 

 

          ANËTAR                           ANËTAR                        KRYESUES 

 

       Ilir PANDA             Ervin PUPE                         Sokol SADUSHI 
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