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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr.273/10 i Regj.Themeltar
Nr.273/10 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 02.02.2021, mori në shqyrtim kërkesën Nr. 273 dhe 283
Regjistri, datë 30.10.2020 dhe datë 20.11.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit.

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 739, datë 12.03.2019, të
Gjykatës Administrative Administrative të Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen administrative me palë:

PADITËS: Besnik Canaj

TË PADITUR: Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit

Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë Tiranë

OBJEKTI: Detyrimin solidar të palëve të paditura t'i shpërblejnë paditësit dëmin
pasuror në shumën 93.299.880 lekë, të ardhur si pasojë e veprimit të
tyre për prishjen e objektit servis lavazho, në pronësi të paditësit, të
ndodhur në qytetin e Tiranës, me adresë Rruga e Kavajës, pasuri me
nr.1/268, në Zonën Kadastrale 8240, veprim ky i kryer me anë të aktit
administrativ vendim për prishjen e objektit nr.15 datë 12.07.2011 dhe
aktit administrativ vendim për dënim me gjobë nr.32 datë 12.07.2011,
akte këto të konstatuara dhe shfuqizuara nga gjykata e rrethit gjyqësor
Tiranë me vendim nr.8885 datë 09.11.2011.
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KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË

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

1. Rrethanat e çështjes

1. Paditësi Besnik Canaj ka pasur në pronësi një objekt me sipërfaqe 300 m2, i cili
përdorej për servis dhe lavash. Me datë 07.07.2011 Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik
Kombëtarë (sot IKMT) ka ushtruar kontroll pranë këtij objekti dhe ka konstatuar se ndërtimi
është pa leje.

2. Në vijim të kësaj procedure janë formësuar aktet administrative, "Vendim për
prishjen e objektit" nr. 15, datë 12.07.2011 dhe “Vendim për dënimin me gjobë“ nr. 32, datë
12.07.2011.

3. Pala paditëse i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me kërkesëpadi
për shfuqizimin e akteve administrative për dënimin me gjobë dhe për prishjen e objektit.
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 8885, datë 09.11.2011 ka vendosur
pranimin e kërkesëpadisë dhe shfuqizimin e akteve objekt gjykimi.

4. Ndodhur në kushte pala paditëse i është drejtuar Gjykatës Administrative të
Shkallës së Parë Tiranë, duke kërkuar detyrimin solidar të palëve të paditura të shpërblejnë
dëmin pasuror, si dhe fitimin e munguar, të ardhur si pasojë e veprimit të tyre për prishjen e
objektit servis – lavash.

5. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me vendimin nr. 6350 datë
16.12.2015 ka vendosur:

1. “ Pranimin e pjesshëm të padisë së paditësit Besnik Canaj.
2. Detyrimin e palës së paditur, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit t’i

paguajë paditësit Besnik Canaj dëmin pasuror të shkaktuar nga prishja në
kundërshtim me ligjin të objektit servis lavazho, ndodhur në Rruga e Kavajës Tiranë,
në masën 16.325.917,8 lekë.

3. Rrëzimin e padisë së palës paditëse për pretendimin e shpërblimit të dëmit pasuror
nga pala e paditur Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Njësia Vendore pranë
Bashkisë Tiranë.,,”
6. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë me vendimin nr. 739, datë 12.03.2019 ka

vendosur :
1. “Lënien në fuqi të vendimit nr. 6350 datë 16.12.2015 të Gjykatës Administrative të

Shkallës së Parë Tiranë.
2. Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë

7. Kundër vendimit nr. 739, datë 12.03.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit,
ka paraqitur rekurs pala e paditur, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, më datë
26.04.2019

8. Pala e paditur, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, në datën
30.10.2020, ka paraqitur përpara Gjykatës së Lartë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 739, datë 12.03.2019 Gjykatës Administrative të Apelit, duke parashtruar këto
shkaqe:

- Vendimet e gjykatave janë të pabazuara në ligj dhe në prova, për shkaqet që janë
parashtruar në rekurs nga ana e Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit.

- Çdo pretendim i palës paditëse apo kërkesë për dëmshpërblim apo fitim të munguar
nuk gjen mbështetje ligjore dhe nuk provohet me asnjë provë. Është fakt se objekti
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nuk është ndërtuar asnjëherë sipas kondicioneve të planimetrisë së një leje ndërtimi, e
cila vërtetohet edhe nga fotot, e cila tregon gjendjen e objektit si para dhe pas prishjes,
i cili ka qenë me konstruksion të lehtësuar llamarinë.

- Pala e paditur ka vepruar në përputhje me ligjin dhe nuk plotësohen asnjë nga kushtet
për shpërblimin e dëmit, si dhe akti i ekspertimit nuk është realizuar e marrë në
konsideratë gjendja reale e objektit para prishjes.

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit të formës së prerë do të ketë efekte financiare
të konsiderueshme për Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit.
9. Pala paditëse Besnik Canaj, ka depozituar me datë 11.11.2020 prapësime lidhur e

kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke kërkuar rrëzimin si të pabazuar në
prova dhe në ligj të kërkesës për arsye se:

- Pala kërkuese i kërkon Gjykatës së Lartë të vendosë për pezullimin e vendimit nr. 739,
datë 12.03.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit, Tiranë. Në ekzekutim nuk vihet
vendimi i gjykatës së Apelit, por në ekzekutim vihet titulli ekzekutiv, që është vendimi
nr. 6350 (80-2015-4652), datë 16.12.2015 i Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë. Vendimi i Gjykatës Administrative të Apelit nuk është titulli ekzkutiv, por
vendimi që ka shqyrtuar në shkallë të dytë ankimin e paraqitur përpara kësaj gjykate.

- Pala e paditur ka ndërhyrë për prishjen e objektit, nëpërmjet ekzekutimit të akteve
administrative, të cilat janë konstatuara nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor si absolutisht të
pavlefshme.

- Pala paditëse legjitimohet të kërkojë detyrimin e organit administrativ, të rimbursojë të
gjitha dëmet e ardhura si pasojë e ekzekutimit të këtyre akteve administrative.

- Pretendimi i palës së paditur se masa e dëmit nuk është në ato vlera është i pabazuar
pasi vlera e dëmit është nxjerrë pas realizimit të aktit të ekspertimit gjatë gjykimit në
shkallë të parë.
10. Më datë 20.11.2020 Avokatura e Shtetit ka paraqitur për palën e paditur,

Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 739, datë 12.03.2019, Gjykatës Administrative të Apelit, duke parashtruar të
njëjtat shkaqe si dhe pala e paditur.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

11. Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se Kodi i
Procedurës Civile dhe Ligji nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin
administrativ” (në vijim KPC dhe LGJA) ofrojnë për palët 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 KPC, apo nenit 28 e vijues të LGJA, kërkesa për dhënien e vendimit me
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.

12. 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.
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13. Në mënyrë të posaçme neni 479 i KPC 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 LGJA. 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 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 LGJA. 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. Pra, Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të KPC 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.

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

18. Duke ju rikthyer çështjes në shqyrtim, Kolegji në funksion të zgjidhjes së çështjes
konkrete, vlerëson se kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë, e
paraqitur nga pala e paditur, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit Tiranë, është e
bazuar në ligj dhe, si e tillë, duhet të pranohet.

19. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të KPC, pala paditëse në
gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar
rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së
Territorit Tiranë dhe më datë 11.11.2020 ka paraqitur prapësime, duke parashtruar argumente
lidhur me pabazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim. Pala paditëse, Besnik Canaj ka
prapësuar, duke u bazuar në shkaqe që kanë të bëjnë me themelin e mosmarrëveshjes objekt
gjykimi në Gjykatën e Lartë.
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20. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete, për të cilat pala kërkuese, Inspektoriati
Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit Tiranë kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë, në tërësinë e saj, motivohet me shkaqe që nuk
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.

21.Kolegji 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, kërkesa për pezulliminin e ekzekutimit
mbetet një kërkim dhe pretendim i mbështetur në ligj, i bazuar në nenin 479, pika 1, shkronja
“a” të Kodit të Procedurës Civile.

22. Shkaku i pretenduar nga ana e palës kërkuese, se vlera e detyrimit, e përcaktuar
nga gjykata, do të vinte në vështirësi financiare institucionin dhe do të çonte në bllokimin e
aktivitetit, mbetet një pretendim i bazuar. Kolegji duke marrë në konsideratë dhe natyrën e
funksioneve që ushtron Inpektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, vlerëson se vënia në
vështirësi e ushtrimit të veprimtarisë së këtyre organeve, do të konvertohej në mundësi për të
sjellë një cenim të rëndë të interesit publik. Interesi publik duhet kuptuar si raport mes
mirëqenies individuale dhe asaj komunitare. Kolegji mban në konsideratë se një masë
provizore e përkohshme, siç është pezullimi i ekzekutimit të vendimit vlerësohet i
përshtatshëm për të garantuar moscënimin e interesit publik.

23. Kolegji vlerëson se kërkuesi me pretendimet e tij nuk synon të ndikojë dhe diktojë
vendimmarrjen e këtij Kolegji, lidhur me themelin e mosmarrëveshjes. Kolegji vlerëson se
çështja paraqet dhe ngre disa pikëpamje të ndryshme mbi zbatimin e ligjit procedural dhe
material, të cilat janë pretenduar nga palët, deri në këtë moment të zhvillimit të procesit dhe
mbi të cilat kanë mbajtur qëndrimin gjykatat.

24. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur
nga pala kërkuese Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.06, datë 16.01.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit.

PËR KËTO ARSYE,

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 1, pika 2, 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:

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 739, datë 12.03.2019, të Gjykatës Administrative
Administrative të Apelit Tiranë.

Tiranë, më 02.02.2021

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
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV
___________________________________________________________________________
Nr.279/15 i Regj.Themeltar
Nr.279/15 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 02.02.2021, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim, në
çështjen administrative me nr. Akti 279/2020, që i përket:

KËRKUES: Departamenti i Administratës Publike

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.06, datë 16.01.2020 të Gjykatës
Administrative të Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 449 dhe 479 të Kodit të Procedurës Civile

në çështjen me palë:

PADITËS: Flamur Laze

I PADITUR: Departamenti i Administratës Publike
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

OBJEKTI: Shfuqizimi i vendimit nr. 6231/1 prot., datë 27.10.2017 të
Departamentit të Administratës Publike, "Lirim nga pozicioni i
rregullt-Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimeve Bujqësore në ish-
Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të
Ujërave", të paditësit Flamur Laze, si akt administrativ i paligjshëm;
2.Detyrimin e Departamentit të Administratës Publike të emërojë
paditësin Flamur Laze në detyrën e tij të mëparshme ose në një
pozicion tjetër të rregullt trup e nëpunësve civilë të nivelit të lartë
drejtues (TND), të njëjtë ose të barazvlefshëm me të;
3. Detyrimin e palëve të paditura të kryejnë pagesën e paditësit, Flamur
Laze nga momenti i ndërprerjes së marrëdhënieve financiare deri në
rifillimin e detyrës në pozicionin e tij të mëparshëm ose në një
pozicion të njëjtë apo të barazvlefshëm me të;
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4. Shpenzimet gjyqësore dhe avokatore në ngarkim të palëve të
paditura.

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 Flamur
Laze, me vendimin nr. 5/2, datë 08.04.2015 të Ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave është vendosur konfirmimi z. Flamur Laze, në pozicionin "Drejtor"
në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Bujqësore dhe Peshkimit, në Ministrinë e
Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave "

2.Pala e paditur, Departamenti i Administratës Publike (në vijim DAP), bazuar në
nenin 30 dhe 50 të ligjit nr. 152/2013 dhe pikat 1, e 3 të VKM-së nr. 118, datë 05.03.2014 ka
emëruar paditësin Flamur Laze në pozicionin "Drejtor" të Drejtorisë së Përgjithshme të
Shërbimeve Bujqësore dhe Peshkimit, në Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave, kategoria Il-a.

3.Nëpërmjet shkresës nr. 5505/2 prot., datë 13.09.2017, pala e paditur DAP, ka bërë
me dije paditësin se për shkak të ndryshimeve në kabinetin qeveritar do të ketë ndryshime,
shkurtime, në funksione dhe strukturat e ministrive. Bazuar në pikën 7, të nenit 50, të ligjit nr.
152/2013 "Për nëpunësin civil" i ndryshuar, është njoftuar se ka filluar procesi i ristrukturimit
mbylljes së ministrisë dhe si rrjedhim ju jeni objekt i gjykimit nga ana e ministrit për lirimin
nga pozicioni i rregullt në trupën e nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues (në vijim
TND), apo i nivelit të mesëm drejtues dhe përzgjedhjes nga ana e ministrit, ministrave për
caktimin ne një pozicion të rregullt të TND-së apo të nivelit të mesëm drejtues

4.Me urdhër të Kryeministrit “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Ministrisë
së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural", është përcaktuar se numri i punonjësve të kësaj ministrie
do të ishte në total 164 punonjës. Për zbatimin e urdhrit të Kryeministrit, nëpërmjet urdhrit të
Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është miratuar struktura e kësaj ministrie dhe
numri total i punonjësve të aparatit është përcaktuar 164 persona, ku sipas strukturës analitike
të kësaj ministrie, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Bujqësore dhe Peshkimit nuk
rezulton më si pjesë e aparatit të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

5.Me kërkesën nr. 7835 prot, datë 26.10.2017, në zbatim të pikës 5 të kreut VII të
VKM-së nr. 118, datë 05.03.2014, Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural i ka kërkuar
palës së paditur DAP lirimin e paditësit Flamur Laze nga pozicioni i rregullt, për shkak të
ristrukturimit, pasi Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave nuk
ekziston më dhe si rrjedhojë, pozicioni i punës së paditësit nuk ekziston më.

6.Me vendimin nr. 6231/1 prot, datë 27.10.2017, në zbatim të nenit 30 të ligjit nr.
152/2013 dhe pikës 5 të kreut VII të VKM-së nr. 118, datë 05.03.2014, pala e paditur, DAP
ka vendosur: "Z. Flamur Laze lirohet nga pozicioni i rregullt Drejtor i Përgjithshëm në
Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Bujqësore në ish Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit
Rural dhe Administrimit të Ujërave dhe regjistrohet nga njësia përgjegjëse në listën e
anëtarëve të TND në pritje për tu caktuar në një pozicion të rregullt".
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7.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.

8.Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr.1378 (80-
2018-1400), datë 16.04.2018 ka vendosur: “Rrëzimin e kërkesëpadisë si të pabazuar në
prova dhe në ligj. Pushimin e gjykimit të padisë administrative për palën e paditur Ministri i
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, në zbatim të nenit 201 të Kodit të Procedurës Civile...”

9.Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr.06, datë 16.01.2020 ka
vendosur: “Pranimin e pjesshëm të padisë. Shfuqizimin e vendimit nr. 6231/1, datë
27.10.2017 të Departamentit të Administratës Publike për lirimin e paditësit Flamur Laze
nga pozicioni i rregullt i anëtarit të TND: Detyrimin e palës së paditur Departamenti i
Administratës Publike që ta caktojë paditësin në një pozicion tjetër të shërbimit civil të së
njëjtës kategori, apo ta emërojë atë në të pozicion të kategorisë së mesme drejtuese sipas
pëlqimit të tij. Detyrimin e palës së paditur, Departamenti i Administratës Publike që t'i
paguajë paditësit pagën që kishte në momentin e lirimit nga detyra deri në emërimin e tij në
një pozicion pune në shërbimin civil.”

10. Me datë 06.03.2020 ka paraqitur rekurs kundër vendimit të Gjykatës
Administrative të Apelit dhe më datë 12.11.2020 pala e paditur DAP, ka paraqitur në
Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 06, datë 16.01.2020
të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, duke pretenduar ndër të tjera se:

- Vendimi nr. 6, datë 16.01.2020 është i paekzekutueshëm prej palës së paditur, për
shkak të pamundësisë objektive, pasi zbatimi i detyrimit për caktim/emërim në një
pozicion të rregullt drejtues/të mesëm drejtues do të përbënte shkak për nxjerrjen e një
akti të paligjshëm në kuptim të nenit 109 të Kodit të Procedurave Administrative të
Republikës së Shqipërisë. Procedura në lidhje me emërimet e një anëtari TND, në një
pozicion të rregullt, apo të nivelit të mesëm drejtues, duhet të iniciohet prej titullarëve
respektivë dhe nuk mund të niset ex officio prej DAP, pasi i mungon diskrecioni.

- Argumentet e dhëna nga Gjykata Administrative e Apelit, në lidhje me themelin e
kërkimeve të paraqitura nga paditësi dhe më konkretisht dhënia e pagave deri në
caktimin/emërimin e nëpunësit në një pozicion drejtues të lartë apo të mesëm), janë
haptazi në kundërshtim me ligjin, pasi gjykata nuk ka bërë një hetim të plotë dhe
gjithëpërfshirës të mosmarrëveshjes, objekt gjykimi, si rrjedhojë e të cilave palës së
paditur i rezulton t'i vijë një dëm i rëndë dhe i pariparueshëm.

- Dëmi financiar do të ishte mjaft i rëndë dhe i pariparueshëm, pasi ai do të dëmtonte
financat publike që institucioni administron dhe do të pengonte funksionimin normal
të tij. E përkthyer në vlerë monetare, deri në këto momente, detyrimi ndaj palës
paditëse arrin vlerën prej 4.729,400 lekë.

- Një anëtar i TND-së, që emërohet në një pozicion të rregullt, paguhet sipas pozicionit
respektiv. Paga paguhet nga institucioni ku është caktuar; pra nuk ka qenë në asnjë
rast detyrimi i DAP që të paguajë pagën ndaj paditësit, por i Ministrisë së Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural, ku paditësi ka ushtruar detyrën.
11. Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit i është komunikuar palës

paditëse, Flamur Laze, i cili me datë 26.11.2020 ka depozituar prapësime duke pretenduar
ndër të tjera se:

- Marrëdhënia e punës ka përfunduar në vitin2017 dhe deri tani kam qenë në pritje të
vendimit të formës së prerë, për shkak të ngarkesës së krijuar në Gjykatën
Administrative të Apelit. Në rast se do pezullohet ekzekutimi, do më duhet të pres
akoma dhe disa vite deri sa të marrë zgjidhje përfundimtare. Kjo cenon procesin e
rregullt ligjor, për një afat të arsyeshëm gjykimi, sepse nevojiten disa vite pritje.
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- Paditësi është në moshën 59 vjeç, dhe mungesa e të ardhura për familjen e tij ka
ardhur si pasojë e një urdhëri të paligjshëm për largim nga puna dhe ky dëm duhet të
rikuperohet.

- Mospranimi i kërkesës për pezullim më lejon të rivendosjen e të drejtave dhe
rregullon dëmin e shkaktuar nga largimi nga puna.

- Pretendimet e ngritura nga DAP, janë pretendime të ngritura si në ankimin në
Gjykatën Administrative të Apelit edhe në rekurs dhe nuk parashikohen si raste që
përligjin kërkesë për pezullim, sipas nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile

- Pasoja të rënda sjell vetëm mosekzekutimi i këtij titulli ekzekutiv dhe këto pasoja
vijnë për paditësin si kreditor. Për këto arsye, kërkohet rrëzimi i kërkesës për pezullim
e vendimit nr. 6, datë 16.01.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit.

II.Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

12. Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se Kodi i
Procedurës Civile dhe Ligji nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin
administrativ” (në vijim KPC dhe LGJA) ofrojnë për palët 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 KPC, apo nenit 28 e vijues të LGJA, kërkesa për dhënien e vendimit me
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.

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 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.

14. Në mënyrë të posaçme neni 479 i KPC 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 LGJA. 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.”.

15. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, 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 LGJA. 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.
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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 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 KPC 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 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 paraqit pala e këtyre argumenteve ligjore passjell
mospranimin e kërkesës për pezullim. Nga ana tjetër abuzimi me mjetin ligjor të parashikuar
nga neni 479 i KPC mund të shkaktojë dhe aktivizimin e përgjegjësisë personale pasurore të
palës apo përfaqësuesit, sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit.

19. Duke ju kthyer rastit në shqyrtim, Kolegji, në funksion të zgjidhjes së çështjes
konkrete, vlerëson se kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e
paraqitur nga pala e paditur DAP, është e bazuar në ligj dhe, si e tillë, duhet të pranohet.

20. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të KPC, pala paditëse në
gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar
rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese DAP, dhe më datë 26.11.2020 ka
paraqitur prapësime, duke parashtruar argumente lidhur me pabazueshmërinë në ligj të
kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre. Pala paditëse, Flamur Laze ka pretenduar se
zgjatja në kohë e vendimmarrjeve të gjykatave ka dëmtuar të ardhurat e familjes së tij dhe
nëse vijon gjykimi në Gjykatë të Lartë i rekursit dhe pranohet kërkesa për ekzekutim, do t’i
duhet dhe një periudhë e gjatë pritje, deri sa çështja të zgjidhet përfundimisht. Pala paditëse
ka pretenduar se kërkimet e formësuara nga DAP, në kërkesën për pezullim, nuk janë të
parashikuara si raste të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile që të përligjin nevojën për
marrjen e vendimit për pranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit.

21. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete, për të cilat pala kërkuese DAP, kërkon
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë, në tërësinë e
saj, motivohet me shkaqe që nuk 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.

22. Kolegji 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, kërkesa për pezullimin e ekzekutimit
mbetet një kërkim dhe pretendim i mbështetur në ligj, i bazuar në nenin 479, pika 1 shkronja
“a” të Kodit të Procedurës Civile.

23. Kolegji vlerëson se kërkuesi me pretendimet e tij nuk synon të ndikojë dhe diktojë
vendimmarrjen e këtij Kolegji, lidhur me themelin e mosmarrëveshjes. DAP njeh
eventualisht detyrimet që rrjedhin nga vendimmarrja e Gjykatës Administrative të Apelit, por
për sa kohë detyrimet e lindura nga ky vendimi gjyqësor përfshijnë, në radhë të parë, subjekte
të tjerë, siç është inicimi i procesit nga titullarët për emërimin e paditësit në një pozicion të
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mesëm drejtues, apo edhe për pagimin e pagës së tij, DAP shfaqet në pamundësi efektive për
të ekzekutuar një detyrim të kësaj natyre, që ngarkon atë, si palë debitore.

24. Shkaku i pretenduar nga ana e palës kërkuese, se vlera e detyrimit e përcaktuar
nga gjykata do të vinte në vështirësi financiare institucionin dhe emërimi i paditësit do të
sillte vështirësi në mbarëvajtjen e funksionimit të DAP, mbetet një pretendim i bazuar.
Kolegji, duke marrë në konsideratë dhe natyrën e funksioneve që ushtron DAP, që në fakt
nuk është ai punëdhënësi, vlerëson 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.
Interesi publik duhet kuptuar si raport mes mirëqenies individuale dhe asaj komunitare.
Kolegji mban në konsideratë se një masë provizore e përkohshme, siç është pezullimi i
ekzekutimit të vendimit vlerësohet i përshtatshëm për të garantuar moscënimin e interesit
publik.

25. Gjithashtu, Kolegji çmon se DAP, si organ publik ka kapacitete të mjaftueshme
financiare për të ekzekutuar vendimmarrjen përfundimtare të çështjes nga Gjykata e Lartë
dhe ky kapacitet financiar i saj është në vetvete, një garanci materiale që siguron ekzekutimin
e vendimit.

26. Kolegji sjell në vëmendje dhe mban në konsideratë edhe faktin se, në rastin
konkret, kemi dy vendime gjyqësore të kundërta. Gjykata 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 çështja paraqet dhe ngre disa pikëpamje të ndryshme mbi zbatimin e ligjit
procedural dhe material, të cilat janë pretenduar nga palët deri në këtë moment të zhvillimit të
procesit dhe mbi të cilat kanë mbajtur qëndrimin gjykatat.

27. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur
nga pala kërkuese DAP, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 06, datë 16.01.2020 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,

VENDOSI:

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 06, datë 16.01.2020 të Gjykatës Administrative të
Apelit.

Tiranë, më datë 02.02.2021

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
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr.281/17 i Regj.Themeltar
Nr.281/17 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 02.02.2021, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim, në çështjen
administrative me Nr. Akti 281/2020, që i përket:

KËRKUES: Shoqëria “Malberg” sh.p.k.

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 5540, datë 26.12.2017,
të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen administrative me palë:

PADITËS: Shoqëria “Heidorn Binjaku” sh.p.k.
Shoqëria “Ati-Avas Mineral” sh.p.k.

TË PADITUR: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

PERSON I TRETë: Shoqëria “Malberg” sh.p.k.
Shoqëria “Kedo” sh.p.k.

OBJEKTI: Anullimin e aktit adminstrativ nr. 640, datë 19.09.2012, "Urdhër
për revokimin e lejes minerare të shfrytëzimit nr. 1514, datë
12.11.2010 subjektit "Heidorn Binjaku" shpk, si absolutisht i
pavlefshëm.
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Anullimin e aktit administrativ nr. 641, datë 19.09.2012,
"Urdhër për revokimin e lejes minerare të shfrytëzimit nr. 1563,
datë 29.05.2012 subjektit "Ati- Avas Mineral” sh.p.k, si
absolutisht i pavlefshëm.
Rregullimin e pasojave juridike, kthimin e palëve në gjendjen e
mëparshme. Rikthimin e lejes minerare të shfrytëzimit nr. 1514
datë 12.11.2010 subjektit "Heidorn Binjaku” dhe lejes minerare
të shfrytëzimit nr. 1563 datë 29.05.2012 subjektit “Ati-Avas
Mineral" sh.p.k.; detyrimin e palës së paditur për prishjen e
kontratës nr. 443/1 datë 16.01.2013, të lidhur midis palës së
paditur dhe shoqërisë “Malberg" sh.p.k, si dhe detyrimin e palës
së paditur për anullimin e procedurës së tenderimit që ka çuar në
lidhjen e kësaj kontrate.

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË

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

1. Rrethanat e çështjes

1. Pala paditëse "Heidorn Binjaku” sh.p.k. ka qenë zotëruese e lejes minerare të
shfrytëzimit nr. 1514, datë 12.11.2010, në objektin e shllameve të hekurit të kombinatit
metalurgjik Papër, Elbasan, për një afat 20 vjet.

2. Pala paditëse "Ati-Avas Mineral" sh.p.k., ka qenë zotëruese e lejes minerare të
shfrytëzimit nr. 1563, datë 29.05.2012 për mineralin shllame hekuri, që bën pjesë në grupin e
mineraleve metalorë, jometalorë, qymyret, bitumet në zonën minerare në territorin e ish-
Kombinatit Metalurgjik Elbasan, për objektin në afërsi të uzinës nr. 12 Elbasan, për një
periudhë 25 vjeçare.

3. Me urdhrin nr. 640, datë 19.09.2012 pala e paditur ka vendosur revokimin e lejes
minerare të shfrytëzimit nr. 1514 datë 12.11.2010, dhënë palës paditëse "Ati-Avas Mineral"
sh.p.k., me arsyetimin se nuk janë respektuar masat për parandalimin e ndotjeve dhe
realizimit të procesit të vëzhgimit publik etj.

4. Me urdhrin nr. 641, datë 19.09.2012 pala e paditur ka vendosur revokimin e lejes
minerare të shfrytëzimit nr. 1563 datë 29.05.2012, dhënë palës paditëse "Ati-Avas Mineral"
sh.p.k. me arsyetimin se leja është dhënë në kundërshtim me nenin 2/39 të ligjit për sektorin
minerar.

5. Në lidhje  me revokimet e realizuara për lejet minerare të mësipërme nga pala e
paditur, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm Administrativ dhe Antikorrupsionit pranë
Kryeministrisë ka ushtruar kontroll dhe në përfundim të procedurës administrative, me raport
kontrollin e datës 29.04.2013, ka konkluduar se revokimi i lejeve minerare në favor të
subjekteve paditëse është kryer në kundërshtim me ligjin.

6. Pala e paditur Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë kishte filluar, gjithashtu,
procedurat për shpalljen e ankandit të hapur, me objekt “Mbetje teknologjike të mineralit të
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hekurit në zonën e ish uzinës 12 ish- Kombinati Metalurgjik Loti 1”, publikuar në Buletinin e
Agjencisë së Prokurimit Publik nr. 43, datë 29.10.2012.

7. Në përfundim të procedurave të ankandit është shpallur fituese Shoqëria “Kedo”
sh.p.k. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë më datë 04.04.2013, me kërkesën e palës paditëse,
ka vendosur pezullimin e ekzekutimit të aktit administrativ për shpalljen e fituesit të ankandit,
duke mos u realizuar lidhja e kontratës deri në përfundimin e shqyrtimit gjyqësor të kësaj
çështje.

8. Gjatë kohës që çështja ka qenë në gjykim, pala e paditur ka lidhur kontratën nr.
443/1, datë 16.01.2013 me personin e tretë shoqëria “Malberg” sh.p.k., me objekt shitjen 340
000 ton të mbetjeve teknologjike të mineralit të hekurit, me vendndodhje në territorin Papër
Elbasan, në administrim të ish uzinës 12.

4. Ndodhur në këto kushte, pala paditëse i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë me kërkesëpadinë, me objekt dhe palë ndërgjyqëse, si në pjesën hyrëse të këtij
vendimi. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 4817 datë 15.04.2014 ka
vendosur të shpallë moskompetencën lëndore për gjykimin e çështjes.

5. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me vendimin nr. 584 datë
11.02.2015 ka vendosur: “Rrëzimin e kërkesëpadisë. Heqjen e masës së sigurimit të padisë së
vendosur nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ....

6. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë me vendimin nr. 5540, datë 26.12.2017
ka vendosur: “1.Ndryshimin e vendimit nr. 584 datë 11.02.2015 të Gjykatës Administrative e
Shkallës së Parë Tiranë. 2.Pranimin e padisë. 3.Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të
aktit administrativ nr. 640 datë 19.09.2012. 4.Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të aktit
administrativ nr. 641 datë 19.09.2012. 5.Rregullimin e pasojave juridike dhe kthimin e palëve
në gjendjen e mëparshme. 6.Detyrimin e palës së paditur Ministria e Infrastrukturës dhe
Energjisë për prishjen e kontratës nr.443/1 datë 16.01.2013...”.

7. Kundër vendimit nr. 5540, datë 26.12.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit ka
paraqitur rekurs personi i tretë, shoqëria “Malberg” sh.p.k., më datë 11.04.2018.

8. Personi i tretë, shoqëria “Malberg” sh.p.k., në datën 16.11.2020 ka paraqitur
përpara Gjykatës së Lartë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 5540, datë
26.12.2017, Gjykatës Administrative të Apelit, duke parashtruar këto shkaqe:

- gjykimi është zhvilluar në mungesë të plotë të dijenisë, lidhur me këtë gjykim dhe si
pasojë nuk kemi pasur mundësi të paraqesim pretendimet dhe provat tonë në mënyrë që të
vlerësoheshin nga gjykata.

- Vendimi është haptazi në kundërshtim me ligjin dhe provat e administruara në
dosjen gjyqësore.

- Pritja për gjykimin e rekursit në Gjykatë të Lartë ka marrë relativisht shumë kohë
- Ekzekutimi i vendimit do to shkaktojë personit të tretë në gjykim një dëm të rëndë,

të pariparueshëm dhe të atëçastshëm. Kërkuesi mund të humbasë përfundimisht mallrat e
fituara, nëpërmjet kontratës së shitblerjes, të cilat i ka paguar në përputhje me faturat e
lëshuara nga shteti shqiptar. Deri më sot, kërkuesi shoqëria “Malberg” sh.p.k., ka paguar në
buxhetin e shtetit në ekzekutim të këtyre kontratave shumën prej 30.345.000 lekë.

- Ekzekutimi i vendimit do të cenonte rëndë interesin publik, duke i sjellë pasoja të
rënda  shtetit shqiptar. Me prishjen e kontratave, pala e paditur do të detyrohej t’i kthente
personit të tretë vlerën e plotë të paguar, në shumën prej 202.360.000 lekë.
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9. Pala paditëse shoqëria “Minerals Albania”sh.p.k. (ish shoqëria “Heidorn Binjaku”
sh.p.k.), ka depozituar më datë 24.11.2020 prapësime, lidhur me kërkesën për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit, duke kërkuar rrëzimin si të pabazuar në prova dhe në ligj të kërkesës
për arsye se:

- Vendimi nr. 5540 datë 26.12.2017 i Gjykatës Administrative të Apelit është
ekzekutuar në mënyrë vullnetare nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë që në datën
24.04.2018, pasi nëpërmjet shkresës nr. 895/3 prot., datë 24.04.2018 i ka kërkuar Qendrës
Kombëtare  të Biznesit riaktivizimin e lejes minerare nr. 1514, datë 12.11.2017, në zbatim të
vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit.

- Kërkesa për pezullimin  e ekzekutimit të vendimit është pa objekt dhe, si e tillë,
duhet të rrëzohet nga gjykata.

-Kërkuesi është në dijeni të ekzekutimit vullnetarisht të vendimit të Gjykatës
Administrative të Apelit dhe në mënyrë abuzive ka paraqitur kërkesën, objekt gjykimi. Sjellja
e kërkuesit është me keqbesim dhe në mashtrim të ligjit dhe, për këtë arsye, kërkojmë
gjobitjen e tij për depozitimin e kërkesave abuzive.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

10. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e
palës kërkuese, Inpektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj.

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. 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 evident 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.

13. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i Kodit të Procedurës Civile garanton vendosjen e
masës së përkohshme procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës
së prerë (në kuptimin material), në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj
vetë vendimit të formës së prerë, duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj
mase, sikur mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse
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gjyqhumbëse është parashikuar nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv
në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës
Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme
me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse
gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka
barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova të cilat nga ekzekutimi i
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë
në mënyrë të parikthyeshme. Një parashikim i tillë është i domosdoshëm për të ruajtur një
balancë të drejtë midis intersave të të gjithë palëve ndërgjyqëse dhe për të mos cenuar
parimin e sigurisë juridike në raport me palën gjyfituese si dhe të drejtën e kësaj pale për të
kërkuar ekzekutimin e vendimit gjyqësor, i cili përbën pjesë të pandarë të së drejtës për
proces të rregullt ligjor të parashikuar nga neni 6 i KEDNJ dhe neni 42 i Kushtetutës.

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 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.”.

15. 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.
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 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 argumentet e parashtruara të palës kërkuese
duhet të jetë konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e
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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.

18. Kolegji vlerëson se në rastin konkret të gjitha pretendimet që parashtron pala
kërkuese si shkaqe për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administartive e
Apelit Tiranë nuk përligjin dhe nuk justifikojnë pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë. Argumentet e paraqitura nga kërkuesi se ekzekutimi i vendimit
gjyqësor është një barrë e rëndë financiare për të kërkuesin, pasi ai do humbasë posedimin e
mallrave, të cilat i ka fituar nëpërmjet kontratës së shiblerjes, nuk është një argument i bazuar
që të përligjë marrjen e masës së pezullimit nga Kolegji, përderisa pala në çdo kohë ka të
drejtë të dëmshpërblehet për sendet objekt kontrate, nëse në përfundim do të duhet të prishtet
kontrata e shitjes me palën e paditur.

19. Kolegji vlerëson se vendimet gjyqësore janë të detyrueshme për t’u zbatuar dhe
vetëm në rrethanat e parashikuara shprehimisht nga neni 479/1 i Kodit të Procedurës Civile
mund të vendoset pezullimi i ekzekutimit të tyre. Kërkuesi në mënyrë hipotetike parashtron
mundësinë e ardhjes së pasojave të rënda për palën e paditur, Ministrinë e Infrastrukturës dhe
Energjisë, ndërkohë që kërkuesi ka detyrimin të provojë vetëm dëmin që i vjen atij si palë
kërkuese nga ekzekutimim i vendimit. Për më tepër, argumentat e paraqitura nga kërkuesi
ngelen vetëm në fazën e pretendimeve të tij, për aq kohë sa nuk ka paraqitur asnjë provë që të
provojë pamundësinë financiare në ekzekutimin e detyrimit në fjalë.

20. Në të njëjtën kohë, nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese
kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, 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.

21. Për sa i përket motivit, 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. Përkundrazi, Kolegji konstaton dhe gjen të bazuara prapësimet e palës paditëse,
shoqëria "Ati-Avas Mineral" sh.p.k. Rezulton se bashkëlidhur prapësimeve, ndër të tjera,
është depozituar në cilësinë e provës, “Leje” me nr. serial PN-1005-11-2010, për subjektin
"Ati-Avas Mineral" sh.p.k, me afat vlefshmërie deri më 17.11.2030, shkresë nr. 895/3 prot.,
datë 24.04.2018, nëpërmjet të cilës Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë i ka kërkuar
Qendrës Kombëtare të Biznesit riaktivizimin e lejes minerare nr. 1514, datë 12.11.2017, në
zbatim të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit, duke ekzekutuar në mënyrë
vullnetare vendimin.

22. Kolegji Administrativ vlerëson të evidentojë se, duke mbajtur parasysh edhe
natyrën e mosmarrëveshjes mes palëve, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, si edhe
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natyrën dhe vlerën e detyrimeve që kërkohet të ekzekutohen në çështjen konkrete në
shqyrtim, në interpretim dhe zbatim të drejtë të ligjit procedural, vetëm parashtrimi formal i
pretendimit (shkakut) se ekzekutimi mund të sjellë pasoja të rënda, si një shkak që e
përcakton neni 479, pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile, mbetet thjesht një
kërkim dhe pretendim hipotetik dhe, si i tillë, i pambështetur në ligj, nëse nuk parashtron
njëkohësisht edhe argumente dhe shpjegime konkrete, lidhur me rrethanat që tregojnë
mundësinë e ardhjes së tyre.

PËR KËTO ARSYE,

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 1, pika 2, të ligjit nr. 49/2012 “Për
gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” si dhe nenin 479 të

Kodit të Procedurës Civile;

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së personit të tretë, Shoqëria “Malberg” sh.p.k., për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 5540, datë 26.12.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit
Tiranë.

Tiranë, më 02.02.2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Ilir PANDA Ervin PUPE Sokol SADUSHI
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