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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 226 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 14.09.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Avokatura e Shtetit

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.30 (86-2020-458), datë
20.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile

Në çështjen me :

PADITËS: Ali Tetova

PADITUR: Agjencia e Trajtimit të Pronës

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 Ali
Tetova, është një nga trashëgimtarët ligjor të të ndjerit Rexhep Tetova, i cili rezulton të jetë
një nga trashëgimtarët ligjor të të ndjerit Osman Tetova, të cilit i është njohur e drejta për



2

kthimin e sipërfaqes 560 m2, 382 m2 dhe 383 m2, si dhe kompensimin e sipërfaqes 1676 m2
tokë, 1988 m2 dhe 610 m2.

2. Nga ana e palës së paditur Agjencia e Trajtimit të Pronave, është bërë vlerësimi
financiar i pasurisë së sipërcituar dhe i është njohur e drejta e kompensimit në vlerën
16.509.472 lekë, 10.883.380 lekë dhe 11.631.546 lekë.

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 Apelit Tiranë, me vendimin nr.30 (86-2020-458), datë
20.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit ka vendosur:
Pranimin e padisë së paditësit Ali Tetova si të bazuar në prova dhe në ligj.
Ndryshimin e vlerësimit financiar të kryer nga pala e paditur Agjencia e Trajtimit të Pronës
për vendimin nr.1262, datë 21.09.1996 të ish Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të
Pronave ish Pronarëve Tiranë, për sipërfaqen 1676 m2, njohur me të drejtë kompensimi, të
publikuar në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare nr.8 datë 04.03.2019, që i përket regjistrit
elektronik me nr.rendor 4262, duke e vlerësuar këtë pronë si truall në vlerën prej 52.408.520
lekë.
Ndryshimin e vlerësimit financiar të kryer nga pala e paditur Agjencia e Trajtimit të Pronës
për vendimin nr.1263, datë 21.09.1996 të ish Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të
Pronave ish Pronarëve Tiranë, për sipërfaqen 1988 m2, njohur me të drejtë kompensimi, të
publikuar në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare nr.8 datë 04.03.2019, që i përket regjistrit
elektronik me nr.rendor 4263, duke e vlerësuar këtë pronë si truall në vlerën prej 62.164.760
lekë.
Ndryshimin e vlerësimit financiar të kryer nga pala e paditur Agjencia e Trajtimit të Pronës
për vendimin nr.1264, datë 21.09.1996 të ish Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të
Pronave ish Pronarëve Tiranë, për sipërfaqen 610 m2, njohur me të drejtë kompensimi, të
publikuar në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare nr.8 datë 04.03.2019, që i përket regjistrit
elektronik me nr.rendor 4264, duke e vlerësuar këtë pronë si truall në vlerën prej 19.074.700
lekë.

5. Më datë 24.06.2020 Avokatura e Shtetit, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në thelb
parashtron sa vijon:

- Vendimi i Gjykatës Administrative të Apelit është marrë në interpretim të gabuar të
ligjit nr.133/2015 dhe në shkelje të rënda të normave proceduriale.

- Duke i’u referuar kërkesë padisë objekt gjykimi është kontradiktor dhe i pabazuar në
nenin 19 të ligjit nr.133/2015, pasi kjo padi është e parashkruar.

- Vlerësimi i pronës është bërë mbi parashikimet e ligjit nr.133/2015, i cili pranohet
edhe nga gjykata por ajo tejkalon parashikimet kur thekson se paditësi legjitimohet të
kundërshtojë vlerën financiare dhe jo metodologjinë.

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe kjo kërkesë ka
për qëllim parandalimin e kërkimit për ekzekutim të vendimit.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

6. 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
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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.

7. 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.

8. 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.”.

9. 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.

10. 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.

11. 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
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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.

12. Mungesa në kërkesën e paraqitur 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. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, 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, Avokatura e Shtetit, është e pabazuar në ligj dhe si e tillë nuk
duhet të pranohet.

14. Duke iu rikthyer rastit konkret, kërkuesi, ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, e cila ka ushtruar juridiksion fillestar
dhe ka disponuar mbi një vendim të Agjencisë së Trajtimit të Pronës, bazuar në Ligjin nr.
133/2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”
(në vijim Ligji nr. 133/2015).

15. Kolegji vlerëson se Ligji nr. 133/2015 është me natyrë mikse, sepse përmban
norma juridike të karakterit material dhe procedural. Dispozitat materiale përcaktojnë
rregullat dhe kriteret mbi bazën e të cilave organi administrativ kompetent (konkretisht ATP),
e më tej gjykata do të vendosë mbi kërkesat e ish-pronarëve për njohje dhe kompensim të
pronës. Nga ana tjetër, dispozitat procedurale disiplinojnë në mënyrë të posaçme (lex
specialis), veprimtarinë e organit administrativ përgjegjës për trajtimin e kërkesave të ish-
pronarëve për kompensim të pronës, afatet e veprimit administrativ, të drejtën ankimit dhe
afatet e ankimit të subjekteve të procedimit administrativ, për të kundërshtuar vendimet e
ATP-së në gjykatë, kompetencën e gjykatave që do të shqyrtojnë këto mosmarrëveshje etj.
Në mënyrë të posaçme, ky ligj i ka njohur juridiksion fillestar gjykatave të apelit dhe
Gjykatës Administrative të Apelit, sipas neneve 19 dhe 29, kur objekt kontrolli kanë qënë
vendime të ATP-së, vendime të ish-KKKP-ve, ish-ZRVKKP-ve apo ish-AKKP-së, që kanë
disponuar në lidhje me kërkesën e ish-pronarëve, për njohjen, kthimin apo kompensimin e
pronës. (Vendim Njësues nr. 611, datë 07.02.2018 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë).

16. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji sjell në vëmendje nenin 5/17 të Ligjit nr.
133/2015, nën titullin “Përkufizime”, ku është parashikuar se: “...Vendim “përfundimtar”
është çdo vendim administrativ ose gjyqësor, i cili nuk i nënshtrohet më një procedure
kontrolli dhe rishikimi nga një autoritet më i lartë administrativ ose gjyqësor, duke përfshirë
këtu vendimet e formës së prerë dhe kur këto i janë nënshtruar rekursit, si përfundimtar
konsiderohet vendimi i Gjykatës së Lartë…” Kjo dispozitë me natyrë procedurale përcakton
se kur vendimi gjyqësor merr formë të prerë dhe bëhet i ekzekutueshëm për qëllime të këtij
ligji, në rastin kur mosmarrëveshja midis ish-pronarit dhe shtetit i nënshtrohet juridiksionit
gjyqësor. Nga ana tjetër, Kolegji thekson se, kjo dispozitë, për situatën kur gjykata e apelit ka
ushtruar juridiksion fillestar, është në harmoni edhe me parashikimin e përgjithshëm të nenit
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451 të K.Pr.Civile (lex generalis), sipas të cilit vendimi i gjykatës merr formë të prerë, ndër të
tjera, kur është vendosur lënia në fuqi, ndryshimi i vendimit apo është vendosur pushimi i
gjykimit në shkallë të dytë (pika ç). Sipas kësaj dispozite vendimi i gjykatës merr formë të
prerë pas një procesi gjyqësor dy shkallësh, si rrjedhojë vendimi i gjykatës së apelit civil apo
administrativ, në rastet kur gjykata e apelit ushtron juridiksion fillestar, (apo e thënë ndryshe
ka gjykuar si shkallë e parë) dhe ndaj vendimit është ushtruar rekurs, nuk mund të
konsiderohet si vendim gjyqësor i formës së prerë. Rekursi në këtë rast ka sjellë efektet
juridike të parandalimit të marrjes formë të prerë. Si rrjedhojë, vendimi i gjykatës së apelit do
të marrë formë të prerë pasi të përfundojë shqyrtimi i rekursit në Gjykatën e Lartë, si shkalla
e dytë e gjykimit.

17. Bazuar në arsyetimin e mësipërm, në rastin konkret, kërkesa e kërkuesit është pa
objekt sepse paraqitja e rekursit ka ipso iure efekte pezulluese për vendimin e dhënë nga
Gjykata Administrative e Apelit. Ky i fundit në rastin konkret nuk është i formës së prerë dhe
sikurse u arsyetua më sipër neni 479 i K.Pr.Civile fushën e zbatimit e ka vetëm për vendimet
objekt rekursi të gjykatës së apelit me juridiksion rishikues.

18. Kolegji vlerëson të rëndësishme të theksojë se nuk ka patur një praktikë të qartë
në lidhje me interpretimin e Ligjit nr. 133/2015, në raport me nenin 451 të K.Pr.Civile, në
raste të tilla, në lidhje me çështjen nëse janë apo jo të formës së prerë vendimet e gjykatave të
apelit me juridiksion fillestar. Kolegji vlerëson se qëndrimi i mbajtur në rastin konkret, sipas
të cilit vendimet e gjykatave civile të apelit apo të Gjykatës Administrative të Apelit me
juridiksion fillestar sipas Ligjit nr. 133/2015, do të jetë i zbatueshëm edhe për rastet e
ngjashme në të ardhmen (pro futuro). Si rrjedhojë Kolegji thekson se çdo kërkesë e palëve në
të ardhmen për pezullimin e ekzekutimit të vendimit sipas nenit 479 të K.Pr.Civile në raste të
tilla do të vlerësohet në kuptim të kërkesave të parashikuar në nenin 34 të K.Pr.Civile të
ndryshuar.

19. Për sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend
për të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Avokatura e Shtetit, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.30 (86-2020-458), datë 20.02.2020 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

Mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.30 (86-2020-
458), datë 20.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, të paraqitur nga Avokatura e
Shtetit.

Tiranë, më datë 14.09.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Ilir PANDA Ervin PUPE                                    Sokol SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 227 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 14.09.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen administrative, që u
përket palëve:

KËRKUES: Bashkia Tiranë

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.2388 (2380), datë 16.05.2016 të
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me
vendimin nr.3252, datë 17.12.2019 të Gjykatës Administrative të
Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 472 të Kodit të Procedurës Civile, neni 56 e vijues të ligjit
nr.49/2012

Në çështjen me :

PADITËS: Shoqëria “Murati” sh.p.k

PADITUR: Bashkia Tiranë

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
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1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se pala paditëse
Shoqëria “Murati” sh.p.k, ushtron aktivitetin në fushën e ndërtimit të përmasave të ndryshme
dhe në zbatim të aktiviteti të saj ka marrë pjesë në procedurën e prokurimit për
“rikonstruksion i rrugës në fshatin Dobresh, Komuna Bërzhitë”.

2. Në përfundim të procedurës së prokurimit pala paditëse është shpallur fitues dhe ka
vijuar punimet për përmbushjen e objektit të kontratës dhe mbi bazën e situacioneve do të
bëhej edhe pagimi i punës së kryer, dhe prej datës 31.08.2012 kur është nënshkruar dhe
miratuar situacioni rezulton se detyrimi është 8.018.277.80 lekë..

3. Për sa më sipër, paditësi duke pretenduar se pala e paditur ka vepruar në
kundërshtim me ligjin, pasi ka paguar vetëm shumën prej 500.000 lekë, i është drejtuar
gjykatës me padinë objekt gjykimi.

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, vendimin nr.2388 (2380),
datë 16.05.2016 ka vendosur:
Pranimin e padisë së paditësit “Murati” sh.p.k.
Detyrimin e palës së paditur Bashkia Tiranë (Njësia Administrative Bërzhitë) t’i paguajë
palës paditëse “Murati” sh.p.k, vlerën e detyrimit kontraktor të palikujduar në shumën
10.076.477 lekë.
Detyrimin e palës së paditur Bashkia Tiranë (Njësia Administrative Bërzhitë) t’i paguajë
palës paditëse “Murati” sh.p.k, vlerën e dëmit të shkaktuar në trajtën e fitimit të munguar në
formën e interesave të kapitalizuara për shkak të vonesës në shlyerjen e detyrimit në shumën
1.377.035 lekë.
Detyrimin e palës së paditur Bashkia Tiranë (Njësia Administrative Bërzhitë) t’i paguajë
palës paditëse “Murati” sh.p.k, vlerën e interesit ditor për çdo ditë vonese deri në ekzekutimin
e detyrimit.

5. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.3252, datë 17.12.2019
ka vendosur:
Lënien në fuqi të vendimit nr.2388 (2380), datë 16.05.2016 të Gjykatës Administrative të
Shkallës së Parë Tiranë.

6. Më datë 02.07.2020 Bashkia Tiranë, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në thelb parashtron sa
vijon:

- Bashkia Tiranë e gjen të pabazuar arsyetimin e gjykatave, pasi nga ish Komuna
Bërzhitë sot Njësia Administrative Bërzhitë janë paguar 1.300.000 lekë në total dhe
gjykata do të duhej të llogariste diferencën.

- Në datë 29.10.2012 është kryer audit nga KLSH dhe është konstatuar dëm ekonomik
dhe pala paditëse rezulton debitor në vlerën 3.257.880.

- Ish Komuna Bërzhitë sot Njësia Administrative Bërzhitë, pavarësisht faktit që ka nën
administrim një komunitet të gjerë nuk ka një buxhet për shlyerjen e detyrimit.

- Njësia Administrative Bërzhitë nuk ka kryer asnjë veprim në kundërshtim me ligjin
dhe pretendimi i i paditësit se procedurat e ndjekura nga Bashkia bien ndesh me
përcaktimet e shprehura në ligjin e prokurimeve, janë të pabazuara pasi është
vepruar në përputhje të plotë me ligjin nr.9643 datë 20.11.2006.

- Për shkak se ekzekutimi i këtij vendimi do të ketë efekte financiare të konsiderueshme,
kërkojmë pezullimin e ekzekutimit deri në shqyrtimin e rekursit në Gjykatën e Lartë.
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II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

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
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.
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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.

13. Mungesa në kërkesën e paraqitur 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.

14. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, 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, Bashkia Tiranë, është e pabazuar në ligj dhe si e tillë nuk duhet
të pranohet.

15. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese Bashkia Tiranë, gjendet edhe
kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet
ekzekutimit.

16. 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 Bashkia Tiranë, të cilat nuk kanë parashtruar argumente lidhur
me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

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

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

20. Për sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend
për të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Bashkia Tiranë, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.2388 (2380), datë 16.05.2016 të Gjykatës Administrative të
Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr.3252, datë 17.12.2019 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

Mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.2388 (2380),
datë 16.05.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me
vendimin nr.3252, datë 17.12.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit, të paraqitur nga
Bashkia Tiranë.

Tiranë, më datë 14.09.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Ilir PANDA                                Ervin PUPE Sokol SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 230 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 14.09.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Avokatura e Shtetit

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.24, datë 02.03.2020 të Gjykatës
Administrative të Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile

Në çështjen me :

PADITËS: Shefqet Daiu

PADITUR: Agjencia e Trajtimit të Pronës

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 Shefqet
Daiu, është një nga trashëgimtarët ligjor të Behixhe Daiu, e cila rezulton të jetë një nga
trashëgimtarët ligjor të të ndjerit Zenel Vila, të cilit i është njohur e drejta e kompensimit për
sipërfaqen 940.695 m2 tokë.
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2. Nga ana e palës së paditur Agjencia e Trajtimit të Pronave, është bërë vlerësimi
financiar i pasurive të sipërcituar dhe i është njohur e drejta e kompensimit në vlerën totale
28.667.070 lekë.

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 Apelit Tiranë, me vendimin nr.24, datë 02.03.2020 ka
vendosur:
Pranimin e pjesshëm të padisë së paditësit Shefqet Daiu.
Detyrimin e palës së paditur Agjencia e Trajtimit të Pronës të llogarisë në vlerësimin
financiar të vendimit nr.480 datë 25.11.1999 të KKK Pronave pranë Këshillit të Rrethit
Korçë, interesin bankar sipas mesatares vjetore të nxjerrë nga Banka e Shqipërisë në datën
24.02.2016, mbi shumën 28.667.070 lekë, nga data 24.02.2016 deri në marrjen e shpërblimit.
Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të kërkimeve.

5. Më datë 06.07.2020 Avokatura e Shtetit, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në thelb
parashtron sa vijon:

- Vendimi i Gjykatës Administrative të Apelit është marrë në interpretim të gabuar të
ligjit nr.133/2015 dhe në shkelje të rënda të normave proceduriale.

- Duke iu referuar kërkesë padisë objekt gjykimi është kontradiktor dhe i pabazuar në
nenin 19 të ligjit nr.133/2015, pasi kjo padi është e parashkruar.

- Vlerësimi i pronës është bërë mbi parashikimet e ligjit nr.133/2015, i cili pranohet
edhe nga gjykata por ajo tejkalon parashikimet kur thekson se paditësi legjitimohet të
kundërshtojë vlerën financiare dhe jo metodologjinë.

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe kjo kërkesë ka
për qëllim parandalimin e kërkimit për ekzekutim të vendimit.

II. VLERËSIMI I KOLEGJIT ADMINISTRATIV TË GJYKATËS SË LARTË

6. 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.

7. 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.
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8. 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.”.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. Mungesa në kërkesën e paraqitur 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. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në funksion të zgjidhjes së çështjes
konkrete, vlerëson se kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e
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paraqitur nga pala e paditur, Avokatura e Shtetit, është e pabazuar në ligj dhe si e tillë nuk
duhet të pranohet.

14. Duke iu rikthyer rastit konkret, kërkuesi, ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, e cila ka ushtruar juridiksion fillestar
dhe ka disponuar mbi një vendim të Agjencisë së Trajtimit të Pronës, bazuar në Ligjin nr.
133/2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”
(në vijim Ligji nr. 133/2015).

15. Kolegji vlerëson se Ligji nr. 133/2015 është me natyrë mikse, sepse përmban
norma juridike të karakterit material dhe procedural. Dispozitat materiale përcaktojnë
rregullat dhe kriteret mbi bazën e të cilave organi administrativ kompetent (konkretisht ATP),
e më tej gjykata do të vendosë mbi kërkesat e ish-pronarëve për njohje dhe kompensim të
pronës. Nga ana tjetër, dispozitat procedurale disiplinojnë në mënyrë të posaçme (lex
specialis), veprimtarinë e organit administrativ përgjegjës për trajtimin e kërkesave të ish-
pronarëve për kompensim të pronës, afatet e veprimit administrativ, të drejtën ankimit dhe
afatet e ankimit të subjekteve të procedimit administrativ, për të kundërshtuar vendimet e
ATP-së në gjykatë, kompetencën e gjykatave që do të shqyrtojnë këto mosmarrëveshje etj.
Në mënyrë të posaçme, ky ligj i ka njohur juridiksion fillestar gjykatave të apelit dhe
Gjykatës Administrative të Apelit, sipas neneve 19 dhe 29, kur objekt kontrolli kanë qënë
vendime të ATP-së, vendime të ish-KKKP-ve, ish-ZRVKKP-ve apo ish-AKKP-së, që kanë
disponuar në lidhje me kërkesën e ish-pronarëve, për njohjen, kthimin apo kompensimin e
pronës. (Vendim Njësues nr. 611, datë 07.02.2018 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë).

16. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji sjell në vëmendje nenin 5/17 të Ligjit nr.
133/2015, nën titullin “Përkufizime”, ku është parashikuar se: “...Vendim “përfundimtar”
është çdo vendim administrativ ose gjyqësor, i cili nuk i nënshtrohet më një procedure
kontrolli dhe rishikimi nga një autoritet më i lartë administrativ ose gjyqësor, duke përfshirë
këtu vendimet e formës së prerë dhe kur këto i janë nënshtruar rekursit, si përfundimtar
konsiderohet vendimi i Gjykatës së Lartë…” Kjo dispozitë me natyrë procedurale përcakton
se kur vendimi gjyqësor merr formë të prerë dhe bëhet i ekzekutueshëm për qëllime të këtij
ligji, në rastin kur mosmarrëveshja midis ish-pronarit dhe shtetit i nënshtrohet juridiksionit
gjyqësor. Nga ana tjetër, Kolegji thekson se, kjo dispozitë, për situatën kur gjykata e apelit ka
ushtruar juridiksion fillestar, është në harmoni edhe me parashikimin e përgjithshëm të nenit
451 të K.Pr.Civile (lex generalis), sipas të cilit vendimi i gjykatës merr formë të prerë, ndër të
tjera, kur është vendosur lënia në fuqi, ndryshimi i vendimit apo është vendosur pushimi i
gjykimit në shkallë të dytë (pika ç). Sipas kësaj dispozite vendimi i gjykatës merr formë të
prerë pas një procesi gjyqësor dy shkallësh, si rrjedhojë vendimi i gjykatës së apelit civil apo
administrativ, në rastet kur gjykata e apelit ushtron juridiksion fillestar, (apo e thënë ndryshe
ka gjykuar si shkallë e parë) dhe ndaj vendimit është ushtruar rekurs, nuk mund të
konsiderohet si vendim gjyqësor i formës së prerë. Rekursi në këtë rast ka sjellë efektet
juridike të parandalimit të marrjes formë të prerë. Si rrjedhojë, vendimi i gjykatës së apelit do
të marrë formë të prerë pasi të përfundojë shqyrtimi i rekursit në Gjykatën e Lartë, si shkalla
e dytë e gjykimit.

17. Bazuar në arsyetimin e mësipërm, në rastin konkret, kërkesa e kërkuesit është pa
objekt sepse paraqitja e rekursit ka ipso iure efekte pezulluese për vendimin e dhënë nga
Gjykata Administrative e Apelit. Ky i fundit në rastin konkret nuk është i formës së prerë dhe
sikurse u arsyetua më sipër neni 479 i K.Pr.Civile fushën e zbatimit e ka vetëm për vendimet
objekt rekursi të gjykatës së apelit me juridiksion rishikues.
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18. Kolegji vlerëson të rëndësishme të theksojë se nuk ka patur një praktikë të qartë
në lidhje me interpretimin e Ligjit nr. 133/2015, në raport me nenin 451 të K.Pr.Civile, në
raste të tilla, në lidhje me çështjen nëse janë apo jo të formës së prerë vendimet e gjykatave të
apelit me juridiksion fillestar. Kolegji vlerëson se qëndrimi i mbajtur në rastin konkret, sipas
të cilit vendimet e gjykatave civile të apelit apo të Gjykatës Administrative të Apelit me
juridiksion fillestar sipas Ligjit nr. 133/2015, do të jetë i zbatueshëm edhe për rastet e
ngjashme në të ardhmen (pro futuro). Si rrjedhojë Kolegji thekson se çdo kërkesë e palëve në
të ardhmen për pezullimin e ekzekutimit të vendimit sipas nenit 479 të K.Pr.Civile në raste të
tilla do të vlerësohet në kuptim të kërkesave të parashikuar në nenin 34 të K.Pr.Civile të
ndryshuar.

19. Për sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend
për të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Avokatura e Shtetit, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.24, datë 02.03.2020 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

Mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.24, datë
02.03.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, të paraqitur nga Avokatura e Shtetit.

Tiranë, më datë 14.09.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Ilir PANDA                             Ervin PUPE                                 Sokol SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 233 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 14.09.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Avokatura e Shtetit

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.1824, datë 27.05.2019 të
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, lënë në fuqi me vendimin
nr.398 (86-2020-459), datë 20.02.2020 të Gjykatës Administrative të
Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile

Në çështjen me :

PADITËS: “BIOFERMA RRAMILLI 04” SH.P.K

PADITUR: Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve
Tiranë

PERSONI I TRETË: Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Avokatura e Shtetit

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË

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

VËREN



2

I. Rrethanat e Çështjes

1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se pala paditëse
“BIOFERMA RRAMILLI 04” SH.P.K, është person juridik dhe ushtron veprimtarinë e
“mbarështimit të kafshëve, gjedhëve të racave të ndryshme”.

2. Nga ana e palës së paditur, është ushtruar kontroll pranë palës paditëse dhe kanë
konstatuar se pranë palës paditëse ka mbi 2 vjet që nuk është ushtruar kontroll dhe rezulton se
janë kontrolluar 232 krerë gjedhë për tuberkuloz, duke e futur fermën në karantinë dhe sipas
procesverbalit datë 23.03.2018 ka rezultuar se : 192 kafshë janë pozitiv, 11 kafshë të
dyshimta dhe 29 kafshë negative.

3. Si përfundim DB Durrës i ka kërkuar Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural,
kërkesën për miratimin e fondit të dëmshpërblimit për 172 krerë, në shumën 24.154.650 lekë,
në përputhje me VKM nr.408/2013 për dëmshpërblimin për shkak të eliminimit/ngordhjes së
kafshëve prej tuberkulozit.

4. Nga ana e palës paditëse është kërkuar vazhdimisht dëmshpërblimi për 282 krerë
gjedhë të infektuar me TBC, por nga ana e palës së paditur Agjencia Rajonale e Shërbimit
Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve Tiranë me shkresën nr.51/1 prot., datë 20.12.2018, i ka
kthyer përgjigje negative.

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 Tiranë, me vendimin nr.1824, datë
27.05.2019 ka vendosur:
Pranimin e pjesshëm të padisë së paditësit “BIOFERMA RRAMILLI 04” SH.P.K.
Konstatimin i paligjshmërisë së pjesshme akti nr.51/1 datë 20.12.2018 të palës së paditur
Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve Tiranë.
Detyrimin e palës së paditur Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së
Bimëve Tiranë për të dëmshpërblyer paditësin për 172 krerë, referuar procesverbalit nr.554
prot., datë 12.05.2018 në shumën 24.154.650 lekë.
Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të saj si të pabazuar në ligj dhe në prova.

7. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.398 (86-2020-459),
datë 20.02.2020 ka vendosur:
Lënien në fuqi të vendimit nr.1824, datë 27.05.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.

8. Më datë 07.07.2020 Avokatura e Shtetit, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në thelb
parashtron sa vijon:

- Vendimi i Gjykatave është marrë duke mosrespektuar ligjin dhe në zbvatim të keq të
tij, pasi nuk ka bërë një analizë tërësore dhe objektive të provave (neni 126 i
K.Pr.Civile).

- Arsyeja e mospërfitimit të dëmshpërblimit për kafshët e eliminuara në thertore dhe të
ngordhura, janë parashtruara në shkresën nr.55/1, datë 20.12.2018 të palës së
paditur Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve Tiranë, e



3

cila lidhet me mungesën e certifikatës veterinare të transportit sipas parashikimeve
ligjore.

- Gjykata nga njëra anë pranon mungesën e certifikatës dhe nga ana tjetër disponon
me pranim të pjesshëm të padisë.

- Pala paditëse nuk ka përmbushur përgjegjësit e nenit 6 pika 4 dhe nenit 8 gërma “a”
të ligjit nr.10456 datë 29.09.2011 “Për shërbimin Veterinar në Republikën e
Shqipërisë”.

- Ekzekutimi i menjëhershëm do të sillte pasoja të ekonomike, duke qenë një vlerë e
konsiderueshme.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

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
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:
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- 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.

15. Mungesa në kërkesën e paraqitur 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.

16. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, 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, Avokatura e Shtetit, është e pabazuar në ligj dhe si e tillë nuk
duhet të pranohet.

17. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese Avokatura e Shtetit, gjendet
edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të
pezullohet ekzekutimit.

18. 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 Avokatura e Shtetit, të cilat nuk kanë parashtruar argumente
lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

19. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Avokatura e Shtetit
kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Administrativ vlerëson se, kjo
Kërkesë, në tërësinë e saj, motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë 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.
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20. Për sa i përket motivit të fundit dhe të vetëm,  që formalisht përfshihet në rastin e
shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji Administrativ
vëren se pala kërkuese Avokatura e Shtetit 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 financiare për palën kërkuese Avokatura e Shtetit.

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

22. Për sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend
për të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Avokatura e Shtetit, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.1824, datë 27.05.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë, lënë në fuqi me vendimin nr.398 (86-2020-459), datë 20.02.2020 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

Mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1824, datë
27.05.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, lënë në fuqi me vendimin nr.398
(86-2020-459), datë 20.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, të paraqitur nga
Avokatura e Shtetit.

Tiranë, më datë 14.09.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Ilir PANDA Ervin PUPE Sokol SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr.237 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 14.09.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Shoqëria “Pastrimi Detar” sh.a

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.354, datë 20.04.2016 të
Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, ndryshuar me vendimin
nr.120/86-2020-129, datë 29.01.2020 të Gjykatës Administrative të
Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 479 pika “1” gërma “a” dhe “2” të Kodit të Procedurës Civile

Në çështjen me :

PADITËS: Shoqëria “Pastrimi Detar” sh.a

PADITUR: Inspektoriati Shtetëror Teknik Industrial

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
“Pastrimi Detar” sh.a, ushtron si aktivitet të saj “shërbime portuale, grumbullime,
manipulimin, djegie plerash të anijeve vendase dhe të huaja.... etj”.
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2. Nga ana e palës së paditur Inspektoriati Shtetëror Teknik Industrial, është ushtruar
kontroll pranë palës së paditur dhe kanë konstatuar shkelje të nenin 14 pika 9 të ligjit nr.8450,
datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin, tregtimin e naftës, të gazit dhe të
nënprodukteve të tyre” dhe me vendimin nr.243 datë 13.01.2016, e ka gjobitur në masën
2.000.000 lekë.

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 Durrës, me vendimin nr.354, datë
20.04.2016 ka vendosur:
Pranimin e padisë.
Shfuqizimin e aktit “Vendim Gjobe” me nr.prot 243 datë 13.01.2016 të nxjerrë nga e paditura
ISHTI Tiranë për subjektin shoqërinë aksionare “Pastrimi Detar” sh.a.

5. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.120/86-2020-129, datë
29.01.2020 ka vendosur:
Ndryshimin e vendimit nr.354, datë 20.04.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Durrës.
Rrëzimin e padisë së palës paditëse shoqëria “Pastrimi Detar” sh.a.

6. Më datë 08.07.2020 shoqëria “Pastrimi Detar” sh.a, ka paraqitur në Gjykatën e
Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në
thelb parashtron sa vijon:

- Kërkuesja shoqëria “Pastrimi Detar” sh.a, përfshihet në kategorinë e subjekteve të
lejuara nga ligji për të kërkuar pezullimin e vendimit të formës së prerë.

- Përmes ekzekutimit cënohen në mënyrë të shpërpjesëtuar interesat pasurore të palës
paditëse, pasi nga ana e saj nuk është kryer asnjë shkelje e legjislacionit të
hidrokarbureve.

- Gjykata Administrative  e Apelit ka bërë vlerësim të gabuar të fakteve në tërësinë e
tyre, duke shkelur nenin 35 pika “1” të ligjit nr.49/2012 “Për gjykatat administrative
dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”.

- Duke pretenduar se jemi para rastit të dëmtimit të shpërpjesëtuar të interesave
ekonomike  të palës paditëse, i kërkojmë gjykatës pezullimi ne ekzekutimit të vendimit
të formës së prerë.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

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
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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
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.

13. Mungesa në kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore passjell
mospranimin e kërkesës për pezullim. Nga ana tjetër abuzimi me mjetin ligjor të parashikuar
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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.

14. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, 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, shoqëria “Pastrimi Detar” sh.a, është e pabazuar në ligj dhe si e
tillë nuk duhet të pranohet.

15. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese shoqëria “Pastrimi Detar” sh.a,
gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet
të pezullohet ekzekutimit.

16. 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 shoqëria “Pastrimi Detar” sh.a, të cilat nuk kanë parashtruar
argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e
tyre.

17. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese shoqëria “Pastrimi
Detar” sh.a 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.

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 Administrativ
vëren se pala kërkuese shoqëria “Pastrimi Detar” sh.a 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 shoqëria “Pastrimi Detar” sh.a.

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

20. Ky Kolegj, vlerëson të theksojë qëndrimin e konsoliduar të Gjykatës së Lartë, e
cila çon automatikisht në rrëzimin e kërkesës si të pambështetur në ligj, se kërkesa për
pezullimin e ekzekutimit, vendoset kur kemi të bëjmë me vendime gjyqësore që mbartin
detyrime për palët dhe në rastin konkret jemi para rastit kur kërkesa është rrëzuar nga ana e
gjykatës dhe nuk ka ngarkuar me detyrime asnjë nga palët ndërgjyqëse.
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21. Nga ana tjetër Ky Kolegj, njëkohësisht konstaton se kërkesa objekt gjykimi është
haptazi abuzive, për vetë faktin duke qenë se është vendosur rrëzimi i padisë nga gjykata dhe
për të cilin ky vendim i gjykatës së apelit që kërkohet të pezullohet nga pala paditëse nuk
përmban detyrime për palët. Vendimi i rrëzimit të padisë, sikurse vendimet jopërfundimtare
të gjykatës, passjellin si pasojë automatike ligjore edhe detyrimin e palës paditëse që të
paguajë shpenzimet gjyqësore, përveç kur palët kanë marrëveshje dhe në të kanë parashikuar
ndryshe. Në kushtet kur pala kërkuese nuk e ka kontestuar këtë pjesë të vendimit të gjykatës
së apelit me argumente konkret, Kolegji Administrativ konstaton se kërkesa për pezullim, që
i referohet nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, në rastin konkret që lidhet me pezullimin
e vendimit gjyqësor që ka rrëzuar padinë përbën abuzim me të drejtat procedurale.

22. Kolegji Administrativ sjellë në vëmendje se si rregull i përgjithshëm vendimet e
rrëzimit të padisë nuk mund të përbëjnë tituj ekzekutiv sipas nenit 510 shkronja “a” të Kodit
të Procedurës Civile dhe se për rrjedhojë përjashtohet apriori mundësia që ato të ekzekutohen
dhe të sjellin rrezik apo pasoja të parikuperueshme në të drejtat subjektive dhe interesat e
ligjshëm të palës rekursuese dhe njëkohësisht kërkuese. Në rastin konkret, Kolegji vlerëson
se kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor që ka rrëzuar padinë, jo vetëm
që nuk ka lidhje me interesin e kërkuesit, por as nuk shmang ndonjë dëm për kërkuesin,
përderisa vendimi nr.243 datë 13.01.2016, që ka vendosur gjobë në masën 2.000.000 lekë,
është akt administrativ i ekzekutueshëm në çdo kohë.

23. Referuar parimeve të përgjithshme mbi ekzekutimin e aktit administrativ,
veçanërisht neneve 104, pika 4 e 164 e vijuese të Kodit të Procedurave Administrative, akti
administrativ që ka qenë objekt gjykimi dhe nuk është anuluar apo shfuqizuar si rezultat i
ushtrimit të mjeteve ligjore administrative ose gjyqësore, është i ekzekutueshëm. Pikërisht
akti administrativ i nxjerr nga ISHTI nuk pengohet të ekzekutohet në çdo kohë, ndërkohë që
paditësi shoqëria “Pastrimi Detar” sh.a gabimisht kërkon të pezullohet vendimi gjyqësor që
ka rrëzuar padinë e tij.

24. Në këtë kuptim, Kolegji vlerëson se pala paditëse nuk mund të ushtrojë këtë lloj
kërkimi pranë Gjykatës së Lartë, pasi sigurimi i padisë dhe pezullimi i ekzekutimit të
vendimit, parashikuar nga nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, janë dy koncepte të
ndryshme dhe që u përkasin shkallëve të ndryshme. Pra, paditësi konfondon haptazi kërkesën
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor që ka rrëzuar padinë e tij, me atë të
pezullimit të aktit administrativ.

25. Duke qenë se kjo kërkesë është haptazi e pathemeltë dhe për më tepër abuzive,
Kolegji Administrativ vlerëson se është vendi të procedohet me zbatimin e pikës 1 të nenit 34
të Kodit të Procedurës Civile. Kjo dispozitë parashikon se: “1. Gjykata, në çdo shkallë të
gjykimit, kur konstaton se palët ose përfaqësuesit e tyre me vetëdije paraqesin padi, ankime,
kërkesa ose pretendime abuzive, ose të përsëritura dhe me keqdashje, ose kur kërkojnë
qëllimisht të zvarrisin gjykimin, ose kur konstatohet se palët ose përfaqësuesit e tyre kanë
fshehur ose shtrembëruar me keqbesim ose faj të rëndë, fakte dhe rrethana të rëndësishme që
lidhen me çështjen, urdhëron me vendimin që jepet në përfundim të gjykimit, përveç kur në
këtë Kod parashikohet ndryshe, gjobitjen e përgjegjësit në shumën nga 50 000 deri në 100
000 lekë. Kundër këtij vendimi lejohet ankim sipas rregullave për vendimet përfundimtare
ose jopërfundimtare, në varësi të llojit të vendimit që i jep fund gjykimit përkatës.”

26. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se kjo pjesë e dispozitës ka
synuar të aktivizojë përgjegjësinë e palëve dhe përfaqësuesve të tyre të cilët abuzojnë me të
drejtat procedurale. Mjetet procedurale dhe të drejtat që ligji ofron nuk mund të pranohen të
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lejojnë dëmtimin e procesit të dhënies së drejtësisë. Ato nuk mund të shndërrohen në
mekanizma që palët dhe përfaqësuesit e tyre t’i përdorin me keqbesim apo me qëllime të
pamundësisë së zhvillimit të procesit apo dëmtimit të interesave dhe të drejtës së palës
kundërshtare për të gëzuar efektivisht aksesin në drejtësi. Për rrjedhojë sa herë që
konstatohen fakte të tilla të paligjshme në mënyrën se si një ndërgjyqës mbrohet apo e
ushtron aktivitetin procedural gjykata duhet të sanksionojë përgjegjësinë pasurore për shkelje
të këtij detyrimi ligjor. Qëllimi i kësaj norme është garantimi i mbarëvajtjes së procesit
gjyqësor dhe detyrimi i subjekteve procedurale, qoftë ndërgjyqës apo qoftë përfaqësues, që të
veprojnë dhe të ushtrojnë me mirëbesim të drejtat procedurale.

27. Gjykimi në Gjykatën e Lartë në këtë drejtim paraqet dy veçanti. Fillimisht duhet
të mbahet parasysh se neni 474 i Kodit të Procedurës Civile parashikon se rekursi i paraqitur
në Gjykatën e Lartë duhet të nënshkruhet nga avokati që e përfaqëson palën dhe nëse pala e
kërkon, edhe nga kjo e fundit. Nga ana tjetër neni 59 i Ligjit nr. 49/2012 parashikon se edhe
kundërrekursi duhet të plotësojë kushtet formale që paraqet rekursi. Kjo do të thotë se qoftë
mjetet e ankimit dhe qoftë mjetet e prejardhura të ankimit do të duhet të realizohen nga
avokati në Gjykatën e Lartë, si një gjykatë ekskluzivisht me juridiksion të posaçëm ligjor.
Nga këto parashikime konkludohet se aktet që i drejtohen Gjykatës së Lartë dhe që përbëjnë
disponim të të drejtave procedurale të palëve aktivizojnë detyrimisht edhe përgjegjësinë e
përfaqësuesit të palës. Ndaj këto të fundit janë personalisht përgjegjës sipas nenit 34 të Kodit
të Procedurës Civile.

28. Nga ana tjetër, gjykimi në Gjykatën e Lartë, në rastin e zbatimit të sanksionit të
parashikuar në nenin 34, pika 1 të Kodit të Procedurës Civile, nuk mundëson ushtrimin e
ankimit të veçantë ndaj gjobës prej 50.000 Lekë – 100.000 Lekë që kjo gjykatë vendos. Në
këto raste ankimi i veçantë që kjo dispozitë ofron nuk mund të zbatohet, pasi vendimi i
Gjykatës së Lartë sipas nenit 482 dhe 485 të Kodit të Procedurës Civile dhe nenit 60/a dhe 63
të Ligjit nr. 49/2012 nuk mund të ankimohet gjyqësisht duke qenë se pushteti gjyqësor
shteron pas ezaurimit të kësaj shkalle gjykimi.

29. Megjithatë Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se një palë apo
përfaqësues i dënuar proceduralisht sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile
duhet të ketë mundësi të dëgjohet dhe të mbrohet lidhur me këtë sanksion, por se ligji
procedural ka ometuar të japë një zgjidhje ligjore eksplicite në këtë drejtim. Me qëllimin që
ndërgjyqësi apo përfaqësuesi i tij - i sanksionuar proceduralisht me gjobë për abuzim me të
drejtat procedurale – të ketë mundësinë e një ankimi dhe mbi të gjitha të ketë mundësi të
mbrohet mbi këtë vendim të Gjykatës së Lartë, Kolegji Administrativ vlerëson të nevojshme
që nëpërmjet interpretimit pajtues të ligjit, që është në funksion të respektimit të së drejtës
kushtetuese, të mos pengojë mundësinë e ankimit në gjykatë, për këto raste. Në bazë dhe për
zbatim të paragrafit të dytë të nenit 1 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji Administrativ
vlerëson se si zgjidhje në këtë rast duhet të ofrohet mjeti i posaçëm i ankimit i parashikuar në
nenin 169 të Kodit të Procedurës Civile. Kjo dispozitë nën titullin “Kundërshtimi i vendimit
të dënimit” parashikon se: “Personat që janë dënuar me gjobë, sipas dispozitave të
mësipërme, mund t’i paraqitin gjykatës që i ka dënuar, brenda tri ditëve, kërkesë për heqjen e
dënimit, duke treguar dhe shkaqet. Gjykata kur i gjen me vend këto shkaqe, revokon
vendimin e dënimit me gjobë si dhe urdhrin e sjelljes me detyrim. Ajo mund edhe vetëm të
pakësojë gjobën e caktuar. Në rast të kundërt, refuzon kërkesën. Afati për të paraqitur
kërkesën fillon nga dita e seancës gjyqësore dhe, në rastet e parashikuara nga nenet 165 dhe
167, nga dita e njoftimit të vendimit të dënimit. Vendimi i dhënë nga gjykata në rastet e
sipërme është i formës së prerë dhe kundër tij nuk lejohet ankim.”
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30. Për rrjedhojë Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë konkludon se, ndaj
vendimeve të Gjykatës së Lartë, në të cilat sanksionohen dënime procedurale me gjobë për
ndërgjyqësin apo përfaqësuesin e tij, sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile,
lejohet ankim brenda tre ditëve nga dita e nesërme e marrjes dijeni për vendimin, para të
njëjtit trup gjykues që ka dhënë vendimin e dënimit, duke treguar shkaqet dhe arsyet që
justifikojnë kërkesën. Gjykata e Lartë e shqyrton këtë kërkesë në dhomë këshillimi dhe sipas
rastit vendos pakësimin e gjobës, pranimin apo refuzimin e kërkesës. Në çdo rast, kundër
vendimit të Gjykatës së Lartë, që ka vendosur pakësimin, pranimin apo refuzimin e kërkesës,
nuk lejohet ankim.

31. Në rastet e vendimmarrjes së Gjykatës së Lartë, përmes së cilave caktohet një
sanksion procedural gjobor sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, një kopje e
vendimit i njoftohet shërbimit përmbarimor, konkretisht Zyrës Përmbarimore Tiranë. Sipas
shkronjës “a” të nenit 510 të Kodit të Procedurës Civile vendimet e Gjykatës së Lartë në këto
raste përbëjnë tituj ekzekutiv dhe si të tilla janë të ekzekutueshme nga shërbimi përmbarimor
gjyqësor. Këto shuma detyrimi derdhen nga subjekti i dënuar debitor për llogari të buxhetit të
shtetit.

32. Në rastin konkret kërkesa për pezullim është ushtruar dhe hartuar nga avokati i
palës paditëse, znj.Klaudia Kotori. Për rrjedhojë Kolegji Administrativ vendos që të dënojë
avokaten Klaudia Kotori, në bazë dhe për zbatim të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile,
me gjobë në vlerën 50.000 Lekë.

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

1- Mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.354, datë
20.04.2016 të Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, ndryshuar me vendimin nr.120/86-
2020-129, datë 29.01.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, të paraqitur nga
Shoqëria “Pastrimi Detar” sh.a.

2- Dënimin e palës kërkuese, avokaten Klaudia Kotori, me gjobë në vlerën 50.000 Lekë.
3- Ky vendim përbën titull ekzekutiv.
4- Ngarkohet Zyra e Përmbarimit Tiranë për ekzekutimin e gjobës për llogari të buxhetit

të shtetit.
5- Një kopje e këtij vendimi i njoftohet edhe Zyrës së Përmbarimit Tiranë. Kundër pjesës

së vendimit të dënimit me gjobë mund të ushtrohet ankim, brenda 3 ditëve nga dita e
nesërme e marrjes dijeni të këtij vendimi, në Gjykatën e Lartë.

Tiranë, më datë 14.09.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Ilir PANDA Ervin PUPE Sokol SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr.245 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 14.09.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Ministria e Financave dhe Ekonomisë

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.662, datë 03.04.2015 të
Gjykatës Administrative të Apelit dhe vendimi nr.1883, datë
25.04.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile

Në çështjen me :

PADITËS: Urim Muja

PADITUR: Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Departamenti i Administratës Publike

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 Urim
Muja, ka ushtruar funksionin e Drejtorit të Drejtorisë së Administrimit dhe Shitjes së Pronave
Publike, pranë Ministrisë së Financave.
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2. Nga ana e Sekretarit të Përgjithshëm, pranë Ministrisë së Financave me shkresën
nr.16958/1 prot., datë 09.12.2013 është njoftuar paditës për kalimin në listë pritje.

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 Tiranë, me vendimin nr.1883, datë
25.04.2014 ka vendosur:
- Pranimin e pjesshëm të padisë.
- Konstatimin si absolutisht të pavlefshëm të veprimit tjetër administrativ shkresa me
nr.16968/1, datë 09.12.2013 të Sekretarit të Përgjithshëm, pranë Ministrisë së Financave.
- Pala e paditur Ministria e Financave, detyrohet të rikthejë nëpunësin civil z.Urim Muja, në
shërbimin civil, në pozicionin e Drejtorit në Drejtorinë e Drejtimit të Pronës Publike, në
Ministrinë e Financave.
- Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të kërkimit kundrejt palës së paditur Ministria e
Financave.
- Rrëzimin e kërkesë padisë kundrejt palës së paditur Departamenti i Administratës Publike.

5. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.662, datë 03.04.2015 ka
vendosur:
Mospranimin e ankimit të palës së paditur Departamenti i Administratës Publike, ndaj
vendimit nr.1883, datë 25.04.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

6. Më datë 30.07.2020 Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ka paraqitur në
Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së
prerë, në thelb parashtron sa vijon:

- Gjykata nuk është shprehur në lidhje me të gjitha kërkimet e paraqitura nga palët në
gjykim, por është mjaftuar vetëm me shqyrtimin e kushteve të pranueshmërisë së
ankimit.

- Gjykata duhej të kishte bërë një hetim të plotë dhe të qartë të fakteve dhe hapave
procedural në ndjekura nga gjykata e shkallës së parë.

- Gjykata nuk është shprehur për ankimin e palës së paditur Ministria e Financave,
duke shkelur parimet dhe detyrimet që parashikon legjislacioni vendas, për zhvillimin
e një procesi të rregullt ligjor, e cila është një e drejtë kushtetuese.

- Gjykata ka gabuar në përcaktimin e ligjit nr.152/2013 si bazë ligjore, pasi në fuqi ka
qenë ligji nr.8549/1999, në momentin e ristrukturimit të Ministrisë dhe se shkresa
nr.16958/1 prot., datë 09.12.2013 është nxjerrë në mbështetje të ligjit.

- Në rast së ky vendim do të prishje nga Gjykata e Lartë, atëherë ekzekutimi i tij do të
sillte pasoja të rënda, për shkak se kjo shumë është relativisht e konsiderueshme dhe e
pamundur të rikthehet në llogarinë e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

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,
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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
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 argumentet e parashtruara të palës kërkuese
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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.

13. Mungesa në kërkesën e paraqitur 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.

14. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, 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, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, është e pabazuar në ligj
dhe si e tillë nuk duhet të pranohet.

15. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese Ministria e Financave dhe
Ekonomisë, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor
që kërkohet të pezullohet ekzekutimit.

16. 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 Ministria e Financave dhe Ekonomisë, të cilat nuk kanë
parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për
qëndrimin e tyre.

17. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Ministria e
Financave dhe Ekonomisë 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.

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 Administrativ
vëren se pala kërkuese Ministria e Financave dhe Ekonomisë 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 financiare për palën kërkuese Ministria e
Financave dhe Ekonomisë.

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

20. Nga ana tjetër, ky Kolegj konstaton se pala kërkuese Ministria e Financave dhe
Ekonomisë nuk legjitimohet në paraqitjen e kësaj kërkese, duke qenë se nuk ka paraqitur
ankim ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe për rrjedhojë
e drejta e tij ka rënë në dekadencë, në kuptim të nenit 459 të K.Pr.Civile.

21. Për sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend
për të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Ministria e Financave dhe Ekonomisë,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.662, datë 03.04.2015 të Gjykatës Administrative
të Apelit dhe vendimi nr.1883, datë 25.04.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.

PËR KËTO ARSYE

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 1 pika 2 e ligjit nr.49/2012 “Për
Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative” dhe nenit 479 të

Kodit të Procedurës Civile;

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.662, datë
03.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe vendimi nr.1883, datë 25.04.2014 të
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, të paraqitur nga Ministria e Financave
dhe Ekonomisë.

Tiranë, më datë 14.09.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Ilir PANDA                                 Ervin PUPE                                  Sokol SADUSHI



1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr.246 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 14.09.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Ministria e Financave dhe Ekonomisë

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.327,datë 13.02.2020 të Gjykatës
Administrative të Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile

Në çështjen me :

PADITËS: Madalena Dragoshi

PADITUR: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Dega e Thesarit

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
Madalena Dragoshi, është ndaluar nga Policia e Shtetit për akuzën e “Falsifikimit të
dokumentave nga personi që ka për detyrë të lëshojë dokumentin” dhe nga Gjykata e Rrethit
Gjyqësor Tiranë i është dhënë masa e arrestit në shtëpi.
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2. Për akuzën e sipërcituar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka vendosur ta deklaroj
të pafajshme palën paditëse, për veprën penale që i atribuohet, vendim ky i cili është lënë në
fuqi dhe nga Gjykata e Apelit Tiranë.

3. Për sa më sipër, paditësi duke pretenduar se ka kryer burgim të padrejtë dhe i është
drejtuar gjykatës me padinë objekt gjykimi.

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr.1653 (80-
2018-1673), datë 02.05.2018 ka vendosur:
Pranimin pjesërisht të kërkesë padisë së paditëses Madalena Dragoshi.
Detyrimin e palëve të paditura të kompensojnë paditësen Madalena Dragoshi për ditët e
qëndrimit në kushtet e masës së sigurimit “Arrest në Shtëpi” për periudhën 13.12.2013-
16.12.2015, gjithësej 733 ditë x 1000 lekë/ditë = 733.000 lekë.
Rrëzimin për pjesën tjetër, si të pabazuar në ligj dhe në prova.

5. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.327, datë 13.02.2020 ka
vendosur:
Lënien në fuqi të vendimit nr.1653 (80-2018-1673), datë 02.05.2018 të Gjykatës
Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

6. Më datë 17.08.2020 Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ka paraqitur në
Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së
prerë, në thelb parashtron sa vijon:

- Vendimi është i gabuar dhe i pabazuar në ligj, pasi nuk është respektuar dhe nuk
është zbatuar drejtë ligji.

- Gjykatat kanë gabuar në caktimin e masës së kompensimit për paditësin, pasi masa e
arresti ka ardhur si pasojë e veprimeve dhe mosveprimeve të paditëses, të cilat kanë
ndikuar në dhënien e këtij vendimi të gabuar nga gjykata.

- Gjykata e cila ka deklaruar të pafajshme paditësen, nuk do të thotë që pala paditëse
nuk ka qenë përgjegjëse, e cila me veprimet dhe mosveprimet e sja ka krijuar dyshime
të organi i akuzës se kjo shtetase ka kryer vepër penale, si dhe për të cilën gjykata e
shkallës së parë Tiranë të ketë dhënë një vendim të gabuar në ngarkim të të
pandehurës.

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda financiare për
Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, pasi buxheti hartohet si rregull një vit
përpara.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

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.



3

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
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
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formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për
pezullim.

13. Mungesa në kërkesën e paraqitur 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.

14. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, 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, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, është e pabazuar në ligj
dhe si e tillë nuk duhet të pranohet.

15. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese Ministria e Financave dhe
Ekonomisë, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor
që kërkohet të pezullohet ekzekutimit.

16. 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 Ministria e Financave dhe Ekonomisë, të cilat nuk kanë
parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për
qëndrimin e tyre.

17. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Ministria e
Financave dhe Ekonomisë 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.

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 Administrativ
vëren se pala kërkuese Ministria e Financave dhe Ekonomisë 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 financiare për palën kërkuese Ministria e
Financave dhe Ekonomisë.

19. Kolegji Administrativ vlerëson të evidentojë se, duke mbajtur parasysh edhe
natyrën e mosmarrëveshjes mes palëve, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, si edhe
natyrën dhe vlerën e detyrimeve që kërkohet të ekzekutohen në çështjen konkrete në
shqyrtim, në interpretim dhe zbatim të drejtë të ligjit procedural, mbetet thjesht një kërkim
dhe pretendim hipotetik dhe, si i tillë, i pambështetur në ligj, vetëm parashtrimi formal i
pretendimit (shkakut) se ekzekutimi mund të sjellë pasoja të rënda financiare, si një shkak që
e përcakton vetë neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile, pa parashtruar
njëkohësisht edhe argumenta dhe shpjegime konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë
mundësinë e ardhjes së tyre.
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20. Gjithashtu ky Kolegji vlerëson të theksojë se marrja e masës së pezullimi të një
vendim të formës së prerë është e lidhur ngushtësisht me zbatimin e dispozitave konkrete mbi
ankimin apo rekursin, konkretisht neni 45 dhe neni 56 të ligjit procedurial nr.49/2012 “Për
Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative”, respektimi i të
cilit është detyrim për çdo gjykatë apo palë ndërgjyqëse. Kushtet e parashikuar nga ligji
procedurial mbi të drejtën për të ushtruar rekurs dhe kufizimet e parashikuara prej tij, janë të
detyrueshme për zbatim, pasi nga respektimi i tyre varet dhe zgjidhja e çështjeve objekt
shqyrtimi.

21. Për sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend
për të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Ministria e Financave dhe Ekonomisë,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.327, datë 13.02.2020 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

Mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.327, datë
13.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, të paraqitur nga Ministria e Financave dhe
Ekonomisë.

Tiranë, më datë 14.09.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Ilir PANDA                                Ervin PUPE                                    Sokol SADUSHI



1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 114/453 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

Sot, në Tiranë, më datë 14.09.2020, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim me Nr. Akti
453/2019, që i përket:

KËRKUES: Autoriteti Rrugor Shqiptar.

OBJEKTI: Marrjen e vendimit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 629
(80-2016-607), datë 16.02.2016, të Gjykatës Administrative të
Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1333 (86-2019-
1522), datë 02.05.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen administrative me palë:

PADITËS: Atlije Dervishi.

TË PADITUR: Këshilli i Ministrave.
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës.
Autoriteti Rrugor Shqiptar.

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

I. Rrethanat e çështjes

1. Pala paditëse i është drejtuar me padi Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë, duke kërkuar diferencën e shumës për pronën e shpronësuar.
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2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 629 (80-
2016-607), datë 16.02.2016, ka vendosur:

- Pranimin e kërkesëpadisë.
- Anulimin pjesërisht të VKM-së nr. 408, datë 08.06.2011, “Për shpronësimin për

interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i
segmentit rrugor Unaza e Madhe e Tiranës”, lidhur me masën e dëmshpërblimit për
tokën truall me sipërfaqe 831 m2, që ndodhet në ZK 8280, me Nr. Pasurie 1/61,
volumi 2, faqe 133, ndaj paditëses Atlije Dervishi.

- Detyrimin e të paditurve të paguajnë diferencën mbi vlerën e caktuar në VKM nr.
408/2011, sipas VKM nr. 1620, datë 26.11.2008, “Për miratimin e çmimeve të trojeve
që ndodhen në të gjitha bashkitë dhe në disa komuna”, në shumën 92.633.647,5
(nëntëdhjetë e dy milion e gjashtëqind e tridhjetë e tre mijë e gjashtëqind e dyzet e
shtatë presje pesë) lekë.

Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur.
3. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 1333 (86-2019-1522), datë

02.05.2019, ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 629, datë 16.02.2016, të Gjykatës Administrative të

Shkallës së Parë Tiranë.”.
4. Kundër vendimit nr. 1333 (86-2019-1522), datë 02.05.2019, të Gjykatës

Administrative të Apelit, ka paraqitur rekurs pala e paditur Autoriteti Rrugor Shqiptar, e cila
ka kërkuar prishjen e këtij vendimi si dhe të vendimit nr. 629 (80-2016-607), datë
16.02.2016, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, dhe pushimin e gjykimit të
çështjes.

5. Pala e paditur Autoriteti Rrugor Shqiptar, së bashku me rekursin, ka paraqitur
përpara Gjykatës së Lartë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 629 (80-2016-
607), datë 16.02.2016, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me
vendimin nr. 1333 (86-2019-1522), datë 02.05.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit,
duke parashtruar këto shkaqe:

- Vendimet e lartpërmendura janë dhënë në kundërshtim të plotë me ligjin material dhe
procedural.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

6. 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.

7. 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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8. 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.”.

9. 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.
10. 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.

11. Pra, Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, për pranimin e një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë të duhet të konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret
ligjorë dhe/apo prova të palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një
dëmi të menjëhershëm dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit
gjyqësor të formës së prerë. Më tej eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar
dhe provat respektive të saj. Në këtë kuptim argumentet e parashtruara të palës kërkuese
duhet të jetë konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e
tyre. Si rregull i përgjithshëm nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes
së rekursit për të pranuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për
pezullim. Mungesa në kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore passjell
mospranimin e kërkesës për pezullim.

12. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për
kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk ka parashtruar argumente lidhur me
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e saj.

13. 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.
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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

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala e paditur Autoriteti Rrugor Shqiptar,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 629 (80-2016-607), datë 16.02.2016, të Gjykatës
Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1333 (86-2019-
1522), datë 02.05.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit.

Tiranë, më 14.09.2020

A N Ë T A R A N Ë T A R K R Y E S U E S
Ilir PANDA                                          Ervin PUPE                                    Sokol SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 242 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

Sot, në Tiranë, më datë 14.09.2020, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim me Nr. Akti
242/2020, që i përket:

KËRKUES: Bashkia Librazhd.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 548 (86-2019-584), datë
21.02.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe vendimit
nr. 820, datë 04.10.2016, të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Durrës.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen administrative me palë:

PADITËS: Agim Leka.

E PADITUR: Bashkia Librazhd.

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

I. Rrethanat e çështjes

1. Pala paditëse i është drejtuar me padi Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Durrës, duke kërkuar shpërblimin e dëmit për zgjidhjen e kontratës së punës në mënyrë të
menjëhershme dhe të pajustifikuar.

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës, me vendimin nr. 820 (82-
2016-1360), datë 04.10.2016, ka vendosur:

- Pranimin e padisë pjesërisht.
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- Detyrimin e të paditurit Bashkia Librazhd të shpërblejë dëmin e shkaktuar paditësit si
pasojë e zgjidhjes së menjëhershme dhe të pajustifikuar të kontratës së punës në
masën e 6 (gjashtë) pagave mujore.

- Detyrimin e të paditurit Bashkia Librazhd të shpërblejë dëmin e shkaktuar paditësit si
pasojë e mosrespektimit të afatit të njoftimit në masën e 2 (dy) pagave mujore.

- Detyrimin e të paditurit Bashkia Librazhd të shpërblejë dëmin e shkaktuar paditësit si
pasojë e mosrespektimit të procedurës të zgjidhjes së kontratës së punës në masën e 2
(dy) pagave mujore.

- Në total i padituri Bashkia Librazhd të shpërblejë paditësin për vjetërsinë në punë në
masën e 12 (dymbëdhjetë) pagave mujore.

- Për efekt të llogaritjes sipas këtij vendimi të merret paga mujore bruto në masën e
34.000 (tridhjetë e katër mijë) lekë.

- Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të objektit.
- Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të të paditurit.
- Shpenzimet gjatë procesit të ekzekutimit të llogariten bashkë me shpenzime të tjera

gjyqësore dhe të paguhen nga i padituri.
3. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 548 (86-2019-584), datë

21.02.2019, ka vendosur:
- Lënien në fuqi të vendimit nr. 820, datë 04.10.2016, të Gjykatës Administrative të

Shkallës së Parë Durrës.
4. Kundër vendimit nr. 548 (86-2019-584), datë 21.02.2019, të Gjykatës

Administrative të Apelit, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Bashkia Librazhd, e cila ka
kërkuar ndryshimin e këtij vendimi si dhe të vendimit nr. 820 (82-2016-1360), datë
04.10.2016, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, dhe rrëzimin e padisë.

5. Pala e paditur, Bashkia Librazhd, në datën 29.07.2020, së bashku me rekursin,
ka paraqitur përpara Gjykatës së Lartë kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.
820 (82-2016-1360), datë 04.10.2016, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës,
lënë në fuqi me vendimin nr. 548 (86-2019-584), datë 21.02.2019, të Gjykatës Administrative
të Apelit, duke parashtruar këto shkaqe:

- Së pari, vendimet e Gjykatave për detyrimin e palës së paditur Bashkia Librazhd, të
dëmshpërblejë paditësin, me gjashtë muaj pagë, për shkak të zgjidhjes se
menjëhershme të kontratës së punës pa shkaqe të arsyeshme është i pabazuar në ligj,
pasi kanë interpretuar në mënyrë të gabuar nenin 11 të ligjit nr. 183/2014 datë
24.12.2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9780 datë 16.07.2007 “Për
inspektimin e ndërtimit”. Bashkia Librazhd ka zgjidhur kontratën e punës sipas Kodit
të Punës si zgjidhje të menjëhershme për shkaqe të justifikuara.

- Rezulton se pala paditëse është me arsim të mesëm dhe nuk mund të qëndrojë në
pozicionin e punës si inspektor, pasi nuk zotëron arsimin e lartë ashtu si e kërkon
shprehimisht ligji 183/2014 datë 24.212.2014. Së dyti, vendimet e Gjykatave për
detyrimin e palës së paditur Bashkia Librazhd, të dëmshpërblejë paditësin, me dy
muaj pagë për mosrespektim të afatit të zgjidhjes së kontratës dhe dy muaj pagë për
mosrespektim të afatit të zgjidhjes së kontratës janë të pabazuara në ligj, pasi është
vërtetuar se është respektuar afati i zgjidhjes së marrëdhënies së punës.

- Së treti, vendimet e Gjykatave për detyrimin e palës së paditur Bashkia Librazhd, të
dëmshpërblejë paditësin me dy muaj pagë për vjetërsinë në punë janë të pabazuara në
ligj dhe në kundërshtim me nenin 145, pika 4, e Kodit të Punës.

- Sa i takon ekzekutimit të vendimit, në kushtet kur ekzekutimi i menjëhershëm i
vendimit do të sillte pasoja të rënda për Bashkinë Librazhd, duke i hequr të drejtën
qytetarëve për të përfituar shërbimet që ofron Bashkia por edhe duke e vënë në një
vështirësi ekonomike institucionin tonë, kërkojmë nga Gjykata e Lartë të pezullojë
ekzekutimin e vendimit de në shprehjen përfundimtare të hallkës më të lartë dhe të
besuar gjyqësore.
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II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

6. 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.

7. 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.

8. 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.”.

9. 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.
10. 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.

11. 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.

12. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për
kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk ka parashtruar argumente lidhur me
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e saj.

13. 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.

14. Për sa i përket motivit të fundit dhe të vetëm, që formalisht përfshihet në rastin e
shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji Administrativ
vëren se pala kërkuese nuk ka paraqitur asnjë provë dhe nuk ka arsyetuar lidhur me ndonjë
rrethanë konkrete për ta vlerësuar nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të
konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda
për palën kërkuese.

15. Kolegji Administrativ vlerëson të evidentojë se, duke mbajtur parasysh edhe
natyrën e mosmarrëveshjes mes palëve, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, si edhe
natyrën dhe vlerën e detyrimeve që kërkohet të ekzekutohen në çështjen konkrete në
shqyrtim, në interpretim dhe zbatim të drejtë të ligjit procedural, mbetet thjesht një kërkim
dhe pretendim hipotetik dhe, si i tillë, i pambështetur në ligj, vetëm parashtrimi formal 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.

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

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala e paditur, Bashkia Librazhd, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 820 (82-2016-1360), datë 04.10.2016, të Gjykatës
Administrative të Shkallës së Parë Durrës, lënë në fuqi me vendimin nr. 548 (86-2019-584),
datë 21.02.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit.

Tiranë, më 14.09.2020

A N Ë T A R A N Ë T A R K R Y E S U E S
Ilir PANDA                                          Ervin PUPE                                    Sokol SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 244 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

Sot, në Tiranë, më datë 14.09.2020, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim me Nr. Akti
244/2020, që i përket:

KËRKUES: Bashkia Tiranë.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1916, datë 21.04.2016, të
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ndryshuar
pjesërisht me vendimin nr. 83, datë 24.01.2020, të Gjykatës
Administrative të Apelit.

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

Në çështjen administrative me palë:

PADITËS: Rigers Sinani.

E PADITUR: Bashkia Tiranë.

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

I. Rrethanat e çështjes

1. Pala paditëse i është drejtuar me padi Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë, duke kërkuar shpërblimin e dëmit për zgjidhjen e kontratës së punës në mënyrë të
menjëhershme dhe të pajustifikuar.
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2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 1916 (80-
2016-1922), datë 21.04.2016, ka vendosur:

“1. Pranimin e kërkesëpadisë së paditësit Rigers Sinani.
2. Detyrimin e palës së paditur Bashkia Tiranë të dëmshpërblejë paditësin Rigers

Sinani me pagën e 7 (shtatë) muajve për zgjidhjen e menjëhershme të pajustifikuar të
kontratës së punës.

3. Detyrimin e palës së paditur Bashkia Tiranë të dëmshpërblejë paditësin Rigers
Sinani me pagën e 1 muaji punë për pjesën e pa dhënë të pagës për afat njoftimi (muaji
shkurt 2016).

4. Detyrimin e palës së paditur Bashkia Tiranë të dëmshpërblejë paditësin Rigers
Sinani me pagën e 2 (dy) muajve për mosrespektimin e procedurës për zgjidhjen e kontratës
së punës.

5. Ekzekutimi i vendimit do të bëhet brenda 12 muajve në 2 këste të barabarta dhe
periodike, duke filluar nga momenti i marrjes formë të prerë.”.

3. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 83 (86-2020-101), datë
24.01.2020, ka vendosur:

“1. Ndryshimin e pjesshëm të vendimit nr. 1916 (80-2016-1922), datë 21.04.2016, të
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

2. Detyrimin e palës së paditur, Bashkia Tiranë, që t’i dëmshpërblejë paditësit Rigers
Sinani 3 (tre) muaj pagë, për zgjidhje të menjëhershme të pajustifikuar të kontratës së punës.

3. Lënien në fuqi të vendimit për pjesën tjetër të kërkimeve.”.
4. Kundër vendimit nr. 83 (86-2020-101), datë 24.01.2020, të Gjykatës

Administrative të Apelit, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Bashkia Tiranë, e cila ka kërkuar
ndryshimin e këtij vendimi si dhe të vendimit nr. 1916 (80-2016-1922), datë 21.04.2016, të
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, dhe rrëzimin e padisë.

5. Pala e paditur, Bashkia Tiranë, në datën 29.07.2020, ka paraqitur përpara
Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1916 (80-2016-
1922), datë 21.04.2016, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ndryshuar me
vendimin nr. 83 (86-2020-101), datë 24.01.2020, të 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 Bashkisë Tiranë.

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit të formës së prerë do të ketë efekte financiare të
konsiderueshme për Bashkinë e Tiranës.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

6. 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.

7. 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
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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.

8. 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.”.

9. 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.
10. 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.

11. Pra, Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, për pranimin e një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë të duhet të konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret
ligjorë dhe/apo prova të palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një
dëmi të menjëhershëm dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit
gjyqësor të formës së prerë. Më tej eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar
dhe provat respektive të saj. Në këtë kuptim argumentet e parashtruara të palës kërkuese
duhet të jetë konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e
tyre. Si rregull i përgjithshëm nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes
së rekursit për të pranuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për
pezullim. Mungesa në kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore passjell
mospranimin e kërkesës për pezullim.

12. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për
kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk ka parashtruar argumente lidhur me
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e saj.

13. 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
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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.

14. Për sa i përket motivit të fundit dhe të vetëm, që formalisht përfshihet në rastin e
shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji Administrativ
vëren se pala kërkuese nuk ka paraqitur asnjë provë dhe nuk ka arsyetuar lidhur me ndonjë
rrethanë konkrete për ta vlerësuar nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të
konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda
për palën kërkuese.

15. Kolegji Administrativ vlerëson të evidentojë se, duke mbajtur parasysh edhe
natyrën e mosmarrëveshjes mes palëve, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, si edhe
natyrën dhe vlerën e detyrimeve që kërkohet të ekzekutohen në çështjen konkrete në
shqyrtim, në interpretim dhe zbatim të drejtë të ligjit procedural, mbetet thjesht një kërkim
dhe pretendim hipotetik dhe, si i tillë, i pambështetur në ligj, vetëm parashtrimi formal 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.

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

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala e paditur, Bashkia Tiranë, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1916 (80-2016-1922), datë 21.04.2016, të Gjykatës
Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ndryshuar me vendimin nr. 83 (86-2020-101), datë
24.01.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit.

Tiranë, më 14.09.2020

A N Ë T A R A N Ë T A R K R Y E S U E S
Ilir PANDA                                          Ervin PUPE Sokol SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 243 i Vendimit.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Sokol SADUSHI Kryesues
Ervin PUPE Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Sot më datë 14.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 243 Regjistri,
datë 29.07.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Bashkia Tiranë

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 334, datë 01.02.2016 të
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ndryshuar
pjesërisht me Vendimin nr. 177, datë 30.01.2020 të Gjykatës
Administrative të Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile

Në çështjen me palë:

PADITËS: BE-IS sh.p.k.

E PADITUR: Bashkia Tiranë

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi, mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit
të vendimit gjyqësor të formës së prerë,

VËREN:

1. RRETHANAT E ÇËSHTJES

1. Në këtë çështje ka për gjykim një kërkesë për pezullim të depozituar veçmas nga
rekursi i palës kërkuese dhe rekursuese, Bashkia Tiranë.
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2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me Vendimin nr. 334, datë
01.02.2016 ka vendosur:

“- Pranimin pjesërisht të kërkesë-padisë;
- Detyrimin e palës së paditur, Bashkia Tiranë, t’i paguajë paditësit shumën
83.674.309 Lekë si dhe kamatëvonesat në shumën 299.375 Lekë.”

3. Gjykata Administrative e Apelit me Vendimin nr. 177, datë 30.01.2020 ka
vendosur:

“– Ndryshimin e Vendimit nr. 334, datë 01.02.2016 të Gjykatës Administrative të
Shkallës së Parë Tiranë dhe pranimin e pjesshëm të kërkesë padisë.
- Detyrimin e palës së paditur, Bashkia Tiranë, t’i paguajë paditësit, shoqëria BE-IS
sh.p.k., kamatat ligjore për pagesat e vonuara të detyrimeve kontraktore në shumën
5.583.210 Lekë.”

4. Pala e paditur ka ushtruar rekurs ndaj vendimit të gjykatës së apelit dhe çështja
është regjistruar për gjykim në Gjykatën e Lartë. Më datë 29.07.2020 pala debitore dhe
rekursuese ka paraqitur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë, Bashkia Tiranë. Në kërkesë parashtrohet ndër të tjera se:

- Në referim të nenit 479/a të Kodit të Procedurës Civile, ekzistenca e një rrezikut të
cenimit të buxhetit të institucionit është evident dhe real, pasi ekzekutimi i detyrueshëm ka
nisur dhe se pritet të vihet dorë nga shërbimi përmbarimor mbi buxhetin e debitorit;

- Duhet të pritet më pare shqyrtimi i çështjes në Gjykatën e Lartë;
- Detyrimi kryesor është shlyer nga Bashkia Tiranë me datë 12.12.2019;
- Vonesat në likuidim kanë ardhur nga arsye të paparashikuara nga ana e Bashkisë

Tiranë dhe që kanë dalë jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor;
- Për objektet e tjera të realizuara nga pala paditëse afati i garancisë nuk kishte

mbaruar dhe se nuk mund të llogaritej interesi i kamatëvonesës dhe se përllogaritja e
kamatëvonesave duhet të niste nga momenti kur i padituri ka ndërprerë pagesat;

- Vendimi gjyqësor i formës së prerë duhet të pezullohet deri në përfundimin e
gjykimit në Gjykatën e Lartë.

5. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë ka vendosur që të procedohet me
njoftimin e palëve, sipas nenit 479 pika 2 të Kodit të Procedurës Civile, mbi kërkesën për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor.

6. VLERËSIMI I KOLEGJIT ADMINISTRATIV TË GJYKATËS SË LARTË

6. 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.

7. 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
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vendimi i gjykatës (fumus 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.

8. 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.”.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. Mungesa në kërkesën e paraqitur 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.
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13. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se kërkesa për pezullimin e
vendimit gjyqësor të formës së prerë e palës kërkuese është e pabazuar në nenin 479 të Kodit
të Procedurës Civile dhe për rrjedhojë nuk duhet të pranohet. Kolegji vlerëson se në rastin
konkret pala kërkuese nuk ka arritur të argumentojë dhe të provojë dyshimin e arsyeshëm që
mundet të përbëjë rrezik të pakthyeshëm dhe eminent nga ekzekutimi i vendimit gjyqësor të
formës së prerë. Kolegji vlerëson se ky kusht përbën bazën e legjitimitetit të ushtrimit të
kompetencës së pezullimit të ekzekutimit të një vendimi gjyqësor të formës së prerë dhe se në
mungesë të tij neni 479 i Kodit të Procedurës Civile nuk lejon të zbatohet apo të caktohet
masa e përkohshme.

PËR KËTO ARSYE:

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 1 pika 2 të Ligjit nr. 49/2012
“Për gjykimin administrativ dhe gjykatat administrative dhe Nenin 479 të Kodit të Procedurës

Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së Bashkisë Tiranë për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit
nr. 334, datë 01.02.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ndryshuar
pjesërisht me Vendimin nr. 177, datë 30.01.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit.

Tiranë, me datë 14.09.2020

ANËTAR ANËTAR                                KRYESUES
ILIR PANDA ERVIN PUPE SOKOL SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 250 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

Sot, në Tiranë, më datë 14.09.2020, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim me Nr. Akti
250/2020, që i përket:

KËRKUES: Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1, e Punëtorëve të Qytetit.

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të titullit ekzekutiv, vendimit nr. 358, datë
19.02.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit, dhe të vendimit nr.
2007, datë 26.04.2016, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen administrative me palë:

PADITËS: Përparim Peposhi.

E PADITUR: Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1, e Punëtorëve të Qytetit.

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

I. Rrethanat e çështjes

1. Pala paditëse i është drejtuar me padi Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë, duke kërkuar shpërblimin e dëmit për zgjidhjen e kontratës së punës në mënyrë të
menjëhershme dhe të pajustifikuar.

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 2007 (80-
2016-2003), datë 26.04.2016, ka vendosur:

“1. Pranimin pjesërisht të kërkesëpadisë.
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2. Detyrimin e palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të
Qytetit, pranë Bashkisë Tiranë, t’i paguajë paditësit Përparim Peposhi, si dëmshpërblim
pagën e 8 (tetë) muajve, për shkak të zgjidhjes së menjëhershme të pajustifikuar të kontratës
së punës.

3. Detyrimin e palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të
Qytetit, pranë Bashkisë Tiranë, t’i paguajë paditësit Përparim Peposhi, si dëmshpërblim
pagën e 2 (dy) muajve punë për shkak të mosrespektimit të procedurës së zgjidhjes së
kontratës së punës.

4. Detyrimin e palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të
Qytetit, pranë Bashkisë Tiranë, t’i paguajë paditësit Përparim Peposhi, si dëmshpërblim
pagën e 2 (dy) muajve punë për shkak të mosrespektimit të afatit të njoftimit të zgjidhjes së
kontratës së punës.

5. Bazuar në nenin 41 të ligjit nr. 49/2012, detyrimi total i mësipërm i palës së
paditur është në masën 12 paga mujore. Ky detyrim është i ekzekutueshëm nga përmbaruesi
gjyqësor, pas marrjes formë të prerë të këtij vendimi.

6. Detyrimi i mësipërm i palës së paditur duhet të ekzekutohet brenda 1 (një) viti nga
marrja formë të prerë të këtij vendimi.”.

3. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 358 (86-2020-406), datë
19.02.2020, ka vendosur:

“1. Ndryshimin e vendimit nr. 2007 (80-2015-2003), datë 26.04.2016, të Gjykatës
Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

2. Pranimin e pjesshëm të padisë së paditësit Përparim Peposhi.
3. Detyrimin e palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të
Qytetit, Tiranë që t’i dëmshpërblejë paditësit Përparim Peposhi:
- 5 (pesë) muaj pagë, për zgjidhje të menjëhershme të pajustifikuar të kontratës së
punës;
- 1 (një) muaj pagë për mosrespektim të afatit të njoftimit.
4. Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të kërkimeve.
5. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1
e Punëtorëve të Qytetit, Tiranë
6. Ky vendim përbën titull ekzekutiv dhe është i ekzekutueshëm nga Shërbimi

Përmbarimor Gjyqësor brenda gjashtë muajsh, në dy këste të barabarta, çdo tre muaj.”.
4. Kundër vendimit nr. 358 (86-2020-406), datë 19.02.2020, të Gjykatës

Administrative të Apelit, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1, e
Punëtorëve të Qytetit, e cila ka kërkuar prishjen e këtij vendimi si dhe të vendimit nr. 2007
(80-2016-2003), datë 26.04.2016, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, dhe
pushimin e çështjes.

5. Pala e paditur, Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1, e Punëtorëve të Qytetit, në
datën 28.08.2020, ka paraqitur përpara Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 2007 (80-2016-2003), datë 26.04.2016, të Gjykatës
Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ndryshuar me vendimin nr. 358 (86-2020-406),
datë 19.02.2020, të 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 jonë.

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit të formës së prerë, duke sjellë bllokimin e
llogarive, do të bllokonte veprimtarinë dhe funksionimin normal të institucionit tonë,
duke sjellë ç’organizim të punës dhe duke shkaktuar shumë dëme në imazh dhe në
vlera monetare.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë
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6. 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.

7. 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.

8. 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.”.

9. 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.
10. 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.

11. Pra, Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, për pranimin e një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë të duhet të konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret
ligjorë dhe/apo prova të palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një
dëmi të menjëhershëm dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit
gjyqësor të formës së prerë. Më tej eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar
dhe provat respektive të saj. Në këtë kuptim argumentet e parashtruara të palës kërkuese
duhet të jetë konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e
tyre. Si rregull i përgjithshëm nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes
së rekursit për të pranuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
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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.

12. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për
kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk ka parashtruar argumente lidhur me
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e saj.

13. 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.

14. Për sa i përket motivit të fundit dhe të vetëm, që formalisht përfshihet në rastin e
shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji Administrativ
vëren se pala kërkuese nuk ka paraqitur asnjë provë dhe nuk ka arsyetuar lidhur me ndonjë
rrethanë konkrete për ta vlerësuar nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të
konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda
për palën kërkuese.

15. Kolegji Administrativ vlerëson të evidentojë se, duke mbajtur parasysh edhe
natyrën e mosmarrëveshjes mes palëve, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, si edhe
natyrën dhe vlerën e detyrimeve që kërkohet të ekzekutohen në çështjen konkrete në
shqyrtim, në interpretim dhe zbatim të drejtë të ligjit procedural, mbetet thjesht një kërkim
dhe pretendim hipotetik dhe, si i tillë, i pambështetur në ligj, vetëm parashtrimi formal 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.

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

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala e paditur, Drejtoria e Përgjithshme Nr.
1, e Punëtorëve të Qytetit, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2007 (80-2016-2003),
datë 26.04.2016, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ndryshuar me
vendimin nr. 358 (86-2020-406), datë 19.02.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit.

Tiranë, më 14.09.2020

A N Ë T A R A N Ë T A R K R Y E S U E S
Ilir PANDA                                          Ervin PUPE                                    Sokol SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 241 i Vendimit.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Sokol SADUSHI Kryesues
Ervin PUPE Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Sot më datë 14.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 241 Regjistri,
datë 23.07.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit, Drejtoria e
Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të titullit ekzekutiv, Vendimit nr. 484, datë
03.03.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe Vendimit nr.
2275, datë 10.05.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile

Në çështjen me palë:

PADITËS: Znj. Floreta Kaloshi

E PADITUR: Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit, Bashkia
Tiranë

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi, mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit
të vendimit gjyqësor të formës së prerë,

VËREN:

1. RRETHANAT E ÇËSHTJES
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1. Në këtë çështje ka për gjykim një kërkesë për pezullim të paraqitur më datë
23.07.2020, depozituar veçmas nga rekursi i palës kërkuese dhe rekursuese, Drejtoria e
Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit.

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me Vendimin nr. 2275, datë
10.05.2016 ka vendosur:

“- Pranimin pjesërisht të kërkesë-padisë;
- Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit,
Bashkia Tiranë të dëmshpërblejë paditësen Floreta Kaloshi, me 8 muaj pagë për
zgjidhje të menjëhershme të pajustifikuar të Kontratës së Punës;
- Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit,
Bashkia Tiranë të dëmshpërblejë paditësen Floreta Kaloshi, me 2 muaj pagë për
mosrespektim të afatit të njoftimit;
- Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit,
Bashkia Tiranë të dëmshpërblejë paditësen Floreta Kaloshi, me 1 muaj e 15 ditë pagë
për vjetërsinë në punë;
- Rrëzimin për pjesën tjetër të kërkesë padisë;
- Ky vendim përbën titull ekzekutiv dhe bëhet i ekzekutueshëm nga Shërbimi
përmbarimor me marrjen e vendimit formë të prerë…”

3. Gjykata Administrative e Apelit me Vendimin nr. 484 (86-2020-555), datë
03.03.2020 ka vendosur:

“– Ndryshimin e pjesshëm të vendimit nr. 2275 (80-2016-2275) datë 10.05.2016 të
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë;
- Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit,
Bashkia Tiranë të dëmshpërblejë paditësen Floreta Kaloshi, me 5 muaj pagë për
zgjidhje të menjëhershme, pa shkaqe të justifikuar të kontratës së punës;
- Lënien në fuqi të vendimit për pjesën tjetër të kërkimeve….”

4. Më datë 23.07.2020 pala debitore dhe rekursuese ka paraqitur kërkesën për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, Drejtoria e
Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit. Në kërkesë parashtrohet ndër të tjera se:

- Në referim të nenit 479/a të Kodit të Procedurës Civile, ekzistenca e një rreziku në
këtë rast ekziston, pasi nga zyra përmbarimore është kërkuar zbatimi i vendimit të gjykatës;

- Nga urdhëri i nxjerrë nga zyra përmbarimore, bankat e nivelit të dytë do të kryejnë
vendosjen e sekuestros konservative në llogarinë e personit juridik;

- Ekziston dhe rreziku i rëndë dhe i pariparueshëm, pasi nga bllokimi i llogarive të
drejtorisë, bllokon veprimtarinë dhe funksionimin normal të institucionit tonë, duke i sjellë
kështu ç’organizim të punës duke i shkaktuar shumë dëme në imazh dhe në vlera monetare;

- Vendimi gjyqësor i formës së prerë duhet të pezullohet deri në përfundimin e
gjykimit në Gjykatën e Lartë.

5. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë ka vendosur që të procedohet me
njoftimin e palëve, sipas nenit 479 pika 2 të Kodit të Procedurës Civile, mbi kërkesën për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor.

6. VLERËSIMI I KOLEGJIT ADMINISTRATIV TË GJYKATËS SË LARTË

6. 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
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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.

7. 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 (fumus 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.

8. 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.”.

9. 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.

10. 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.

11. 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
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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.

12. Mungesa në kërkesën e paraqitur 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. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se kërkesa për pezullimin e
vendimit gjyqësor të formës së prerë e palës kërkuese është e pabazuar në nenin 479 të Kodit
të Procedurës Civile dhe për rrjedhojë nuk duhet të pranohet. Kolegji vlerëson se në rastin
konkret pala kërkuese nuk ka arritur të argumentojë dhe të provojë dyshimin e arsyeshëm që
mundet të përbëjë rrezik të pakthyeshëm dhe eminent nga ekzekutimi i vendimit gjyqësor të
formës së prerë. Kolegji vlerëson se ky kusht përbën bazën e legjitimitetit të ushtrimit të
kompetencës së pezullimit të ekzekutimit të një vendimi gjyqësor të formës së prerë dhe se në
mungesë të tij neni 479 i Kodit të Procedurës Civile nuk lejon të zbatohet apo të caktohet
masa e përkohshme.

PËR KËTO ARSYE:

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 1 pika 2 të Ligjit nr. 49/2012
“Për gjykimin administrativ dhe gjykatat administrative dhe Nenin 479 të Kodit të Procedurës

Civile;

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së Drejtorisë së Përgjithshme nr. 1 të Punëtorëve të Qytetit,
Drejtorisë së Përgjithshme të Pastrimit dhe të Gjelbërimit pranë Bashkisë Tiranë për
pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 484, datë 03.03.2020 të Gjykatës Administrative të
Apelit dhe Vendimit nr. 2275, datë 10.05.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.

Tiranë, me datë 14.09.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
ILIR PANDA ERVIN PUPE SOKOL SADUSHI



1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr.. 236 I Vendimit.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Sokol Sadushi Kryesues
Ervin Pupe Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Sot më datë 14.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr. 236 Regjistri,
datë 08.07.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Agjencia Shtetërore e Kadastrës

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 495 (82-2016-743), datë
31.05.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës lënë
në fuqi me vendimin nr. 3244 (86-2019-3664) datë 17.12.2019 të
Gjykatës Administrative të Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile

Në çështjen me palë:

PADITËS: Znj. Fluisa Bakalli

I PADITUR: Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurve të Paluajtshme, Tiranë
Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurve të Paluajtshme, Durrës

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi, mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit
të vendimit gjyqësor të formës së prerë,

VËREN:

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

1. Në këtë çështje ka për gjykim një kërkesë për pezullim të paraqitur më datë
10.03.2020, depozituar veçmas nga rekursi i palës kërkuese dhe rekursuese Agjencia
Shtetërore e Kadastrës depozituar në Gjykatën e Lartë më datë 12.02.2020.
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2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës me Vendimin nr. 495 (82-
2016-743), datë 31.05.2016 ka vendosur:

“- Pranimin e pjesshëm të kërkesë-padisë;
- Detyrimin e të paditurave për të dëmshpërblyer paditësen Fluisa Bakalli, me 2 (dy)

paga mujore sipas nenit 143 të K.Punës;
- Detyrimin e të paditurave për të dëmshpërblyer paditësen Fluisa Bakalli, me 2 (dy)

paga mujore sipas nenit 144 të K.Punës;
- Detyrimin e të paditurave për të dëmshpërblyer paditësen Fluisa Bakalli, me 5

(pesë) paga mujore sipas nenit 155të K.Punës;
- Rrëzimin për pjesën tjetër të objektit të padisë;
- Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë;
- Pasi vendimi merr formë të prerë, përbën titull ekzekutiv dhe detyrimi në të holla
është i ekzekutueshëm nga përmbaruesi gjyqësor në rast mospërmbushje vullnetare
nga pala debitore. Afati i ekzekutimit vullnetar i detyrimit është 2 muaj nga data që
vendimi merr formë të prerë;”

3. Gjykata Administrative e Apelit me Vendimin nr. 3244 (86-2019-3664) datë
17.12.2019 ka vendosur:

“- Lënien në fuqi të Vendimit nr. 495 (82-2016-743), datë 31.5.2016 të Gjykatës
Administrative të Shkallës së Parë Durrës;

- Kundër këtij vendimi mund të ushtrohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës
së Lartë, brenda 30 ditëve, duke filluar nga e nesërmja e njoftimit të tij”

4. Agjencia Shtetërore e Kadastrës datë 10.03.2020 ka paraqitur një kërkesë për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. Në kërkesë parashtrohet
se:

“- Nisur nga fakti se çështja është duke u shqyrtuar në Kolegjin Administrativ të
Gjykatës së Lartë dhe ekzekutimi i vendimit nr. 3244 datë 17.12.2019 i Gjykatës
Administrative të Apelit do të sillte pasoja të rënda financiare për institucionin tonë,
kërkojmë pezullimin e ekzekutimit të vendimit deri në shqyrtimin e rekursit të paraqitur nga
Drejtoria e Përgjithshme e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës.”

5. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë ka vendosur që të procedohet me
njoftimin e palëve sipas nenit 479/2 të Kodit të Procedurës Civile mbi kërkesën për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor.

II. VLERËSIMI I KOLEGJIT ADMINISTRATIV TË GJYKATËS SË LARTË

6. 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.
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7. 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 (fumus 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.

8. 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.”.

9. 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.
-
10. 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.

11. 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.
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12. Mungesa në kërkesën e paraqitur 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. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se kërkesa për pezullimin e
vendimit gjyqësor të formës së prerë është e pabazuar në ligj dhe si e tillë nuk duhet të
pranohet. Gjykata e Lartë konstaton se pala kërkuese është përpjekur që shkaqet e rekursit t’i
bëjë të vlefshme edhe si shkaqe për pezullimin e ekzekutimit të vendimit objekt rekursi.
Kolegji vlerëson se nuk mund të mjaftojë vetë paraqitja e rekursit për të mbështetur apo
pranuar edhe kërkesën për pezullim. Për rrjedhojë kërkesa për pezullim nuk paraqet shkaqe të
përligjura dhe që mundet të shqyrtohen në këtë gjykim të posaçëm të masave të përkohshme
procedurale. Në këtë çështje nuk ka as prova dhe as argumente konkret që pala kërkuese të
bazojë pretendimet e saj. Për rrjedhojë Kolegji konkludon se kërkesa për pezullimin e
vendimit gjyqësor të formës së prerë nuk mund të pranohet, në bazë dhe për zbatim të nenit
479 të Kodit të Procedurës Civile.

PËR KËTO ARSYE:

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 1 pika 2 të Ligjit nr. 49/2012
“Për gjykimin administrativ dhe gjykatat administrative dhe Nenin 479 të Kodit të Procedurës

Civile,

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së Agjencisë Shtetërore të Kadastrës për pezullimin e
ekzekutimit të Vendimit nr. 495 (82-2016-743), datë 31.05.2016 të Gjykatës Administrative
të Shkallës së Parë Durrës lënë në fuqi me vendimin nr. 3244 (86-2019-3664) datë
17.12.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit.

Tiranë, me datë 14.09.2020

ANËTAR ANËTAR                                KRYESUES
ILIR PANDA ERVIN PUPE SOKOL SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 235 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

Sot, në Tiranë, më datë 14.09.2020, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim me Nr. Akti
235/2020, që i përket:

KËRKUES: Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore Tiranë.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 475 akti, datë 03.03.2020, të
Gjykatës Administrative të Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen administrative me palë:

PADITËS: Ilir Asllani.

TË PADITUR: 1. Ministria e Kulturës;
2. Instituti i Monumenteve të Kulturës sot Instituti Kombëtar i
Trashëgimisë Kulturore.

PERSON I TRETË: Instituti i Arkeologjisë;
Shoqëria “Mercedes Struga”.

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

I. Rrethanat e çështjes

1. Pala paditëse i është drejtuar me padi Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Durrës, duke kërkuar shpërblimin e dëmit si pasojë e dëmtimit të banesës.
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2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës, me vendimin nr. 736, datë
10.06.2015, ka vendosur:

- Rrëzimin e padisë si të pambështetur në prova dhe në ligj;
- Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur;
- Kundër këtij vendimi lejohet brenda 15 ditëve, nga e nesërmja e shpalljes në

Gjykatën e Apelit Administrativ Tiranë. Për palët në mungesë ky afat fillon nga
dita e nesërme e komunikimit të vendimit.

- U shpall në Durrës sot më datë 10.06.2015.
3. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 475, datë 03.03.2020, ka

vendosur:
“Ndryshimin e vendimit nr. 736, datë 10.06.2015, të Gjykatës Administrative të

Shkallës së Parë Durrës, në këtë mënyrë:
- Pranimin e pjesshëm të padisë,
- Detyrimin e palëve të paditura Ministra e Kulturës, Instituti i Monumenteve të

Kulturës dhe Agjencisë së Shërbimit Arkeologjik që t’i paguajnë paditësit Ilir
Asllani, vlerën e banesës së prishur dy katëshe, pasuri ndërtesë me nr. 14/40 ZK
8524, me sipërfaqe kati 385 m2 në shumën 14 460 120 (katërmbëdhjetë milion e
katërqind e gjashtëdhjetë mijë e njëqind e njëzet) Lekë.

- Rrëzimin e padisë për kërkimet e tjera.
- Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen solidarisht palëve të paditura.
- Ky vendim është titull ekzekutiv dhe është i ekzekutueshëm nga shërbimi gjyqësor

përmbarimor.
- Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë

brenda 30 ditëve duke filluar nga dita e nesërme e komunikimit te vendimit të
arsyetuar.”.

4. Kundër vendimit nr. 475, datë 03.03.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit,
ka paraqitur rekurs pala e paditur Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore, i cili ka
kërkuar prishjen e këtij vendimi dhe lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Administrative të
Shkallës së Parë Durrës me nr. 736 datë 10.06.2015.

5. Pala e paditur, Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore, në datën
08.07.2020, ka paraqitur përpara Gjykatës së Lartë, kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 475, datë 03.03.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit, duke parashtruar
këto shkaqe:

- Së pari, në lidhje me ekzekutimin e vendimeve gjyqësore nga institucionet buxhetore
zbatohet Udhëzimi nr. 1, datë 04.06.2014 “Për mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve
monetare të njësive të qeverisjes së përgjithshme në llogari të thesarit”, i cili ka si
qëllim përcaktimin e mënyrës së ekzekutimit nga llogaria e thesarit të detyrimeve
monetare të njësive të qeverisjes së përgjithshme që rrjedhin nga vendimet gjyqësore
të formës së prerë.

- Së dyti, bazuar në këtë udhëzim institucioni ekzekuton një vendim gjyqësor me fondet
buxhetore për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore, të akorduara në ligjin vjetor të
buxhetit pasardhës për njësinë shpenzuese, për shlyerjen e detyrimeve të vitit
paraardhës, duke respektuar radhën e paraqitjes në njësinë shpenzuese ose nga të
ardhurat e tjera, të siguruara nga njësia e qeverisjes së përgjithshme, në bazë të
legjislacionit përkatës dhe të cilat shërbejnë si burime financimi për vetë njësinë.
Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore, institucion buxhetor në varësi të
Ministrisë së Kulturës, dhe fondet i akordohen nga organi epror Ministria e Kulturës.
Në të tilla raste mbetet për ta vlerësuar mundësinë nëse gjatë vitit buxhetor ka fonde
të papërdorura, të cilat mund t’i rialokojë për t’u përdorur për shlyerjen e një pjese të
vendimeve gjyqësore të formës së prerë, duke respektuar radhën e paraqitjes së tyre.
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II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

6. 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.

7. 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.

8. 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.”.

9. 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.
10. 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.

11. 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.

12. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për
kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk ka parashtruar argumente lidhur me
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e saj.

13. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Administrativ vlerëson 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.

14. Kolegji Administrativ vlerëson të evidentojë se, duke mbajtur parasysh edhe
natyrën e mosmarrëveshjes mes palëve, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, si edhe
natyrën dhe vlerën e detyrimeve që kërkohet të ekzekutohen në çështjen konkrete në
shqyrtim, në interpretim dhe zbatim të drejtë të ligjit procedural, mbetet thjesht një kërkim
dhe pretendim hipotetik dhe, si i tillë, i pambështetur në ligj, vetëm parashtrimi formal 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.

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

Mospranimin e kërkesës së paraqitur pala e paditur, Instituti Kombëtar i Trashëgimisë
Kulturore, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 475, datë 03.03.2020, të Gjykatës
Administrative të Apelit.

Tiranë, më 14.09.2020

A N Ë T A R A N Ë T A R K R Y E S U E S
Ilir PANDA                                          Ervin PUPE                                    Sokol SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 187 I Vendimit.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Sokol Sadushi Kryesues
Ervin Pupe Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Sot më datë 14.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 187 Regjistri
Themeltar, datë 13.02.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Znj. Mimoza Këpucari

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 9916, datë 07.10.2013 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë të ndryshuar me Vendimin nr.
773, datë 23.02.2018 Gjykatës Administrative të Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 479/a i Kodit të Procedurës Civile

Në çështjen me palë:

PADITËS: Znj. Mimoza Këpucari

I PADITUR: Enti Kombëtar i Banesave

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi, mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit
të vendimit gjyqësor të formës së prerë,

VËREN:

1. RRETHANAT E ÇËSHTJES

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me Vendimin nr. 9916, datë 07.10.2013 ka
vendosur: “1. Pranimin e kërkesëpadisë së paditëses Mimoza Këpucari. 2. Pavlefshmërinë e
pjesshme të titullit ekzekutiv nr. 5378/1 prot., date 14.12.2012 të Entit Kombëtar të Banesave
për të cilin është lëshuar urdhri i ekzekutimit me Vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
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Tiranë nr. 75 Akti, datë 2-12/2012 vetëm për pjesën që bën fjalë për lirimin e banesës nga
paditësja Mimoza Këpucari.”.

Pala paditëse në gjykatën e shkallës së pare ka kërkuar edhe marrjen e masës së
sigurimit të padisë, duke kërkuar pezullimin e ekzekutimit të titullit ekzekutiv. Gjykata në
datën 27.03.2013 ka vendosur rrëzimin e kërkesës për caktimin e masës së sigurimit të
padisë. Në tekstin e vendimit të gjykatës së shkallës së parë rezulton të jetë ekzekutuar titulli
ekzekutiv (faqe 148 e fashikullit të gjykimit, paragrafi i katërt).

2. Gjykata Administrative e Apelit me Vendimin nr. 773, datë 23.02.2018 ka
vendosur: “- Ndryshimin e Vendimit nr. 9916, datë 07.10.2013 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë. – Rrëzimin e padisë si të pabazuar në ligj dhe në prova.”.

Edhe në faqen 9 dhe 25 të vendimit të gjykatës së apelit pranohet në pjesën e fakteve
se titulli ekzekutiv është ekzekutuar dhe se objekti është marrë në posedim nga pronari.

3. Pala paditëse, Mimoza Këpucari, ka paraqitur rekurs kundër vendimit të
Gjykatës së Apelit Tiranë. Në rekurs është kërkuar prishja e vendimit të gjykatës së apelit
dhe lënia në fuqi e vendimit të gjykatës së shkallës së parë.

4. Me datë 13.02.2020 znj. Mimoza Këpucari ka paraqitur një kërkesë për
pezullimin e vendimit të formës së prerë. Në kërkesën për pezullim është parashtruar se:

- Me datë 11.02.2020 kam gjetur një zarf nga përmbaruesi privat, ku pas relacionit
përmbaruesi ka kërkuar mbështetje në ekzekutimin e titullit ekzekutiv dhe ku
njoftohem se me datë 14.02.2020, ora 09:00 e në vazhdim do të kryhet ekzekutimi
i detyrueshëm, duke na nxjerrë nga banesa ku jetojmë prej dekadash;

- Nëse titulli ekzekutiv do të ekzekutohet atëherë familja do të dalë jashtë në rrugë
dhe se rekursi në Gjykatën e Lartë do të mbetet një mjet joefektiv ankimi, duke
qenë se dëmet nga ekzekutimi janë të pariparueshme;

- Vendimet e gjykatave të faktit janë marrë në kundërshtim me ligjin dhe me provat
e administruara në gjykim, pasi prona që shërben si shtëpi banimi është ndërtuar
nga pala paditëse me kursimet ekonomike të familjes në truall shtet dhe se nuk
mund të jetë pronë e ish-pronarit;

- Në banesë jeton edhe vëllai i paditëses, i cili është invalid dhe nuk lëviz prej vitesh
nga shtrati;

- Pala paditëse ka kryer një ndërhyrje kirurgjikale dhe ka amputuar këmbën për
shkak të sëmundjes që ka;

- Nuk na është siguruar një banesë tjetër nga pushteti vendor dhe se pasojat janë të
pariparueshme në këto kushte, pasi do mbetemi të pastrehë;

- Ekzekutimi i detyrueshëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë duhet të
pezullohet deri sa të përfundojë gjykimi në Gjykatën e Lartë.

5. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë ka vendosur të procedojë me njoftimin e
palëve për kërkesën e palës së paditur për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë.

2. VLERËSIMI I KOLEGJIT ADMINISTRATIV TË GJYKATËS SË LARTË

6. 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,
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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.

7. 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 (fumus 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.

8. 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.”.

9. 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.

10. 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.

11. 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
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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.

12. Mungesa në kërkesën e paraqitur 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. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se në këtë rast kërkesa për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të Gjykatës Administrative të Apelit, që ka
ndryshuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë, është e pabazuar në ligj. Për këtë
konkluzion ka dy arsye. Së pari, nga të dy vendimet gjyqësore të gjykatave të faktit del se
titulli ekzekutiv është ekzektuar dhe se poseduesit e pronës kanë liruar banesën objekt
material padie që në vitin 2013 si pasojë e ekzekutimit të detyrueshënm. Në këtë kuptim
kërkesa për pezullim e palës paditëse dhe njëkohësisht rekursuese është pa objekt. Së dyti,
vendimi që kërkohet të pezullohet është vendimi gjyqësor që ka rrëzuar padinë dhe se gjykata
e shkallës së parë, që e ka pranuar pjesërisht padinë, nuk rezulton të ketë marrë masë sigurimi
padie gjatë gjykimit dhe as nuk rezulton ta ketë dhënë vendimin përfundimtar me ekzekutim
të detyrueshëm. Përkundrazi gjykata e shkallës së parë rezulton të ketë vendosur me vendim
të ndërmjetëm rrëzimin e kërkesës për caktimin e masës së sigurimit të padisë, duke mos
pranuar kështu pezullimin e ekzekutimit të titullit ekzekutiv. Për rrjedhojë, edhe nëse vendimi
i gjykatës së apelit pezullohet, nuk passjell asnjë efekt juridik nga ato që synon pala kërkuese
në këtë gjykim, megjithëse rrethanat subjektive të cilat ajo prezanton në kërkesën për
pezullim arrijnë të adresojnë konkretisht pretendimet për rrezik të menjëhershëm. Në kushtet
kur akti që ekzekutohet menjëherë nuk është vendimi i gjykatës por një akt tjetër i
parashikuar nga ligji i posaçëm si titull ekzekutiv , Kolegji vlerëson se pretendimet e palës
kërkuese mundet të zgjidhen me mjetet juridike që ofrojnë mbrojtje të përkohshme
procedurale gjatë fazës së ekzekutimit të detyrueshëm dhe jo me mjetin juridik të parashikuar
nga neni 479 të Kodit të Procedurës Civile.

PËR KËTO ARSYE:

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë mbështetur në nenin 1 pika 2 të Ligjit nr. 49/2012
“Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” dhe Nenin

479 të Kodit të Procedurës Civile;

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së palës paditëse, Mimoza Këpucari, për pezullimin e
ekzekutimit të Vendimit nr. 9916, datë 07.10.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë të
ndryshuar me Vendimin nr. 773, datë 23.02.2018 Gjykatës Administrative të Apelit.

Tiranë, me datë 14.09.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
ILIR PANDA ERVIN PUPE SOKOL SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 247 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

Sot, në Tiranë, më datë 14.09.2020, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim me Nr. Akti
247/2020, që i përket:

KËRKUES: Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

OBJEKTI: Kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1580, datë
23.05.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe vendimit
nr. 500, datë 13.07.2018, të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Durrës.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen administrative me palë:

PADITËS: Ilir Pashaj.

E PADITUR: Gjykata e Rrethit Elbasan.
Dega Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Elbasan.
Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

PERSON I TRETË: Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor.
Instituti i Sigurimeve Shoqërore.

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;
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V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Pala paditëse i është drejtuar me padi Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Durrës, duke kërkuar pagimin e pagës neto nga funksioni, 50% e pagës referuese bruto nga
momenti i largimit nga funksioni i gjyqtarit si dhe derdhjen e kontributit të sigurimit të
detyrueshëm shoqëror dhe shëndetësor.

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës, me vendimin nr. 500 (82-
2018-596), datë 13.07.2018, ka vendosur:

“1. Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë.
2. Detyrimi i palës së paditur, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan, t’i paguajë

paditësit Ilir Pashaj 3 (tre) paga mujore neto të funksionit.
3. Detyrimin e palës së paditur, Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore

Elbasan dhe Institutit të Sigurimeve Shoqërore t’i paguajnë paditësit Ilir Pashaj 50%  të
pagës referuese bruto, për 3 (tre) vjet nga momenti i largimit nga funksioni i “Gjyqtarit”, më
datë 10.02.2017.

4. Detyrimin e palës së paditur, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, të derdhë
kontributin e sigurimit të detyrueshëm të shoqëror për paditësin Ilir Pashaj, në fondin e
sigurimeve shoqërore që nga momenti i lindjes së të drejtës më datë 10.02.2017 e në plotësim
të afatit 3 (tre) vjeçar.

5. Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të objektit të padisë.
6. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palëve të paditura.”.
3. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 1580, datë 23.05.2019, ka

vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 500 (80-2018-596), datë 13.07.2018, të Gjykatës

Administrative të Shkallës së Parë Durrës.”.
4. Kundër vendimit nr. 1580, datë 23.05.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit,

ka paraqitur rekurs pala e paditur, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, e cila ka kërkuar
prishjen e këtij vendimi si dhe të vendimit nr. 500 (82-2018-596), datë 13.07.2018, të
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, dhe pushimin e gjykimit të çështjes për
këtë palë.

5. Pala e paditur, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në datën 21.08.2020, ka
paraqitur përpara Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.
500 (82-2018-596), datë 13.07.2018, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës,
lënë në fuqi me vendimin nr. 1580, datë 23.05.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit,
duke parashtruar këto shkaqe:

- Vendimet e gjykatave janë marrë në kundërshtim me ligjin pasi Ministria e Financave
dhe Ekonomisë nuk ka legjitimitet për të qenë palë e paditur në këtë proces.

- Duke qenë se buxheti i këtij viti është hartuar dhe miratuar në vitin 2019, nuk mund të
parashikohen detyrimet që rrjedhin nga vendimet gjyqësore.

- Në rast se do të ekzekutohej ky vendim dhe më pas ai do të prishej nga Gjykata e
Lartë, do të ishte rikuperimi i shumës në fjalë.

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të
pariparueshme nisur nga vlera e konsiderueshme e tij.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë
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6. 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.

7. 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.

8. 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.”.

9. 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.
10. 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.

11. Pra, Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, për pranimin e një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë të duhet të konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret
ligjorë dhe/apo prova të palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një
dëmi të menjëhershëm dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit
gjyqësor të formës së prerë. Më tej eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar
dhe provat respektive të saj. Në këtë kuptim argumentet e parashtruara të palës kërkuese
duhet të jetë konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e
tyre. Si rregull i përgjithshëm nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes
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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.

12. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për
kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk ka parashtruar argumente lidhur me
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e saj.

13. 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.

14. Për sa i përket motivit të fundit dhe të vetëm, që formalisht përfshihet në rastin e
shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji Administrativ
vëren se pala kërkuese nuk ka paraqitur asnjë provë dhe nuk ka arsyetuar lidhur me ndonjë
rrethanë konkrete për ta vlerësuar nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të
konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda
për palën kërkuese.

15. Kolegji Administrativ vlerëson të evidentojë se, duke mbajtur parasysh edhe
natyrën e mosmarrëveshjes mes palëve, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, si edhe
natyrën dhe vlerën e detyrimeve që kërkohet të ekzekutohen në çështjen konkrete në
shqyrtim, në interpretim dhe zbatim të drejtë të ligjit procedural, mbetet thjesht një kërkim
dhe pretendim hipotetik dhe, si i tillë, i pambështetur në ligj, vetëm parashtrimi formal 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.

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

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala e paditur, Ministria e Financave dhe
Ekonomisë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 500 (82-2018-596), datë 13.07.2018,
të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, lënë në fuqi me vendimin nr. 1580,
datë 23.05.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit.

Tiranë, më 14.09.2020

A N Ë T A R A N Ë T A R K R Y E S U E S
Ilir PANDA                                          Ervin PUPE                                    Sokol SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 249 I Vendimit.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Sokol SADUSHI Kryesues
Ervin PUPE Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Sot më datë 14.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 249 Regjistri,
datë 28.08.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit, Drejtoria e
Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të titullit ekzekutiv, Vendimit nr. 378, datë
20.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe Vendimit nr.
1961, datë 25.04.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile

Në çështjen me palë:

PADITËS: Znj. Nazmije Toshi

E PADITUR: Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit, Bashkia
Tiranë

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi, mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit
të vendimit gjyqësor të formës së prerë,

VËREN:

1. RRETHANAT E ÇËSHTJES
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1. Në këtë çështje ka për gjykim një kërkesë për pezullim të depozituar veçmas nga
rekursi i palës kërkuese dhe rekursuese, Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të
Qytetit.

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me Vendimin nr. 1961 (80-
2016-1979), datë 25.04.2016 ka vendosur:

“- Pranimin pjesërisht të kërkesë-padisë;
- Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë paditësen, Nazmije Toshi, me 12
muaj pagë për shkak të zgjidhjes së kontratës së marrëdhënies së punës në mënyrë të
menjëhershme pa shkak të justifikuar.
- Detyrimin e të paditurës të dëmshpërblejë paditësen, Nazmije Toshi, me 3 muaj pagë
për shkak të zgjidhjes së kontratës së marrëdhënies së punës pa respektuar afatin e
njoftimit.
- Detyrimin e të paditurës së dëmshpërblejë paditësin, Nazmije Toshi, me 2 muaj pagë
për shkak të zgjidhjes së marrëdhënies së punës pa respektuar procedurën e zgjidhjes
së kontratës së punës.
- Detyrimin e të paditurës së dëmshpërblejë paditësin, Nazmije Toshi, me 6 muaj pagë
për vjetërsi pune për 12 vite të plota pune.
- Rrëzimin e kërkesë-padisë për pjesën tjetër të saj si të pabazuar në prova dhe në
ligj.
- Përmbushja e detyrimit nga pala e paditur, Drejtoria e Përgjithshme nr. 1 e
Punëtorëve të Qytetit Tiranë do të bëhet në tre këste brenda një periudhe prej 9 muaj
nga momenti i fillimit të ekzekutimit...”

3. Gjykata Administrative e Apelit me Vendimin nr. 378, datë 20.02.2020 ka
vendosur:

“- Lënien në fuqi të Vendimit nr. 1961 (1979), datë 25.04.2016 të Gjykatës
Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.”

4. Më datë 23.07.2020 pala debitore dhe rekursuese ka paraqitur kërkesën për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, Drejtoria e
Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit. Në kërkesë parashtrohet ndër të tjera se:

- Në referim të nenit 479/a të Kodit të Procedurës Civile, ekzistenca e një rreziku në
këtë rast ekziston, pasi nga zyra përmbarimore është kërkuar zbatimi i vendimit të gjykatës;

- Nga urdhëri i nxjerrë nga zyra përmbarimore, bankat e nivelit të dytë do të kryejnë
vendosjen e sekuestros konservative në llogarinë e personit juridik;

- Ekziston dhe rreziku i rëndë dhe i pariparueshëm, pasi nga bllokimi i llogarive të
drejtorisë, bllokon veprimtarinë dhe funksionimin normal të institucionit tonë, duke i sjellë
kështu ç’organizim të punës duke i shkaktuar shumë dëme në imazh dhe në vlera monetare;

- Vendimi gjyqësor i formës së prerë duhet të pezullohet deri në përfundimin e
gjykimit në Gjykatën e Lartë.

5. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë ka vendosur që të procedohet me
njoftimin e palëve, sipas nenit 479 pika 2 të Kodit të Procedurës Civile, mbi kërkesën për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor.

6. VLERËSIMI I KOLEGJIT ADMINISTRATIV TË GJYKATËS SË LARTË

6. 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
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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.

7. 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 (fumus 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.

8. 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.”.

9. 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.

10. 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.

11. 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
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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.

12. Mungesa në kërkesën e paraqitur 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. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se kërkesa për pezullimin e
vendimit gjyqësor të formës së prerë e palës kërkuese është e pabazuar në nenin 479 të Kodit
të Procedurës Civile dhe për rrjedhojë nuk duhet të pranohet. Kolegji vlerëson se në rastin
konkret pala kërkuese nuk ka arritur të argumentojë dhe të provojë dyshimin e arsyeshëm që
mundet të përbëjë rrezik të pakthyeshëm dhe eminent nga ekzekutimi i vendimit gjyqësor të
formës së prerë. Kolegji vlerëson se ky kusht përbën bazën e legjitimitetit të ushtrimit të
kompetencës së pezullimit të ekzekutimit të një vendimi gjyqësor të formës së prerë dhe se në
mungesë të tij neni 479 i Kodit të Procedurës Civile nuk lejon të zbatohet apo të caktohet
masa e përkohshme.

Për këto arsye:

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 1 pika 2 të Ligjit nr. 49/2012
“Për gjykimin administrativ dhe gjykatat administrative dhe Nenin 479 të Kodit të Procedurës

Civile;

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së Drejtorisë së Përgjithshme nr. 1 të Punëtorëve të Qytetit,
Drejtorisë së Përgjithshme të Pastrimit dhe të Gjelbërimit pranë Bashkisë Tiranë për
pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 378, datë 20.02.2020 të Gjykatës Administrative të
Apelit dhe Vendimit nr. 1961, datë 25.04.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.

Tiranë, me datë 14.09.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
ILIR PANDA ERVIN PUPE SOKOL SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 238 I Vendimit.

VENDIM

NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Sokol SADUSHI Kryesues
Ervin PUPE Anëtar
Ilir PANDA Anëtar

Sot më datë 14.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr. 238 Regjistri,
datë 08.07.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Z. Olsi Duka

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. (82-2017-446) 309 dt.
31.03.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës,
lënë në fuqi me Vendimin nr. 171 (86-2010-190) datë 30.01.2020 të
Gjykatës Administrative të Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile

Në çështjen me palë:

PADITËS: Z. Olsi Duka

I PADITUR: Inspektorati Ndërtimor Urbanistik, Bashkia Elbasan
Zyra Përmbarimore Private “Shefik Suparaku”
Avokatura e Shtetit

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi, mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit
të vendimit gjyqësor të formës së prerë,

VËREN:

1. RRETHANAT E ÇËSHTJES

1. Në këtë çështje ka për gjykim një kërkesë për pezullim të paraqitur së bashku me
rekursin e palës kërkuese dhe rekursuese. Kërkesa për pezullim është regjistruar me datë
08.07.2020.
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2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës me Vendimin nr. (82-2017-
446) 309, datë 31.03.2017 ka vendosur:

“- Mospranimin e padisë së paditësit Olsi Duka, me të paditur “Inspektorati
Ndërtimor Urbanistik, Bashkia Elbasan”, “Zyra Përmbarimore Private “Shefik Suparaku”,
Elbasan”, me objekt “Deklarimi i pavlefshmërisë së titullit ekzekutiv “gjobë”, nr. 6, datë
22.07.2013...”, që i përket çështjes administrative nr. (00240)963 Akti, datë regjistrimi
17.02.2017;

- Kundër këtij vendimi palët mund të paraqesin ankim drejtuar Gjykatës
Administrative të Apelit, brenda 15 ditëve, afat që fillon nga e nesërmja e njoftimit për palët
në mungesë.”

3. Gjykata Administrative e Apelit me Vendimin nr. 171 (86-2010-190), datë
30.01.2020 ka vendosur:

“- Lënien në fuqi të vendimit nr. 309, datë 31.03.2017 të Gjykatës Administrative të
Shkallës së Parë Durrës.

– Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë,
brenda 30 ditëve afat që fillon nga e nesërmja e komunikimit të këtij vendimi të arsyetuar.”

4. Më datë 08.07.2020 Paditësi ka ushtruar rekurs kundër vendimit nr. 309 datë
31.03.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë lënë në fuqi me vendimin
nr. 171 datë 30.01.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, duke parashtruar edhe shkaqet
respektive të kundërshtimit ligjor dhe duke kërkuar pranimin e padisë ose rikthimin e çështjes
për rigjykim.

5. Në aktin e rekursit pala paditëse, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë kërkesën
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor por nuk ka parashtruar asnjë argument
mbështetës lidhur me këtë kërkim. Në kërkesë është parashtruar se:

- Jemi brenda afatit 30 ditor të kërkimit të pavlefshmërisë së titullit ekzekutiv në
kuptim të nenit 609 të K. Pr. Civile;

- Nuk jam njoftuar në gjykimin e çështjes në Gjykatën Administrative të Apelit dhe
gjykimi është zhvilluar në dhomë këshillimi;

- Vendimi i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës dhe Vendimi i
Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë janë vendime që janë marrë në kundërshtim më
ligjin dhe si të tilla ato duhen ndryshuar dhe Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë duhet
të vendosë pranimin e padisë ose rikthim për gjykim ku të gjykohet sipas objektit të kërkesë-
padisë;

- Kërkoj pranimin e kërkesë-padisë dhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit deri në
momentin e shqyrtimit të çështjes nga Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, pasi nga
ekzekutimi i këtij vendimi do të më vinin dëme të pariparueshme në jetesën time dhe do të
ishtë i pamundur rregullimi i pasojave në një rast të një vendimi tjetër të Kolegjit
Administrativ të Gjykatë së Lartë.

6. Nuk rezulton që në këtë çështje të ketë pasur caktim mase të sigurimit të padisë nga
gjykatat e faktit. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë ka vendosur që të procedohet me
njoftimin e palëve sipas nenit 479/2 të Kodit të Procedurës Civile mbi kërkesën për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.

2. VLERËSIMI I KOLEGJIT ADMINISTRATIV TË GJYKATËS SË LARTË

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
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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 (fumus 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
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
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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.

13. Mungesa në kërkesën e paraqitur 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.

14. Duke iu kthyer rastit konkret, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson
se kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë është haptazi e pabazuar në
ligj dhe se përbën abuzim me të drejtat procedurale dhe si e tillë nuk duhet të pranohet.
Premisa e parë juiridike për bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë është ekzistenca e një vendimi të ekzekutueshëm në
kuptim të nenit 510 shkronja “a” të Kodit të Procedurës Civile. Kjo do të thotë se vendimi
objekt rekursi që kërkohet të pezullohet duhet të jetë përfundimtar dhe që të përmbajë një
detyrim. Në rastin konkret vendimi objekt rekursi haptazi konstatohet se nuk përmbush
asnjërin prej këtyre dy kushteve. Vendimi objekt rekursi është një vendim jopërfundimtar,
duke qenë se ka lënë në fuqi një vendim jopërfundimtar të gjykatës së shkallës së parë (shih
nenin 127 të Kodit të Procedurës Civile), konkretisht vendimin për mospranimin e padisë së
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës. Për rrjedhojë përjashtohet apriori
mundësia që vendimi gjyqësor jopërfundimtar të jetë titull ekzekutiv, duke qenë se ai
asnjëherë nuk mund të disponojë mbi padinë në kuptimin material apo mbi themelin e padisë,
duke u konkluduar sakaq se vendimi jopërfundimtar asnjëherë nuk mund të zgjidhë meritat e
çështjes gjyqësore. Për rrjedhojë përjashtohet apriori mundësia që vendimet jopërfundimtare
të ekzekutohen dhe të sjellin rrezik apo pasoja të parikuperueshme në të drejtat subjektive dhe
interesat e ligjshëm të palës rekursuese dhe njëkohësisht kërkuese. Duke qenë se kjo kërkesë
është haptazi e pathemeltë dhe për më tepër abuzive, Kolegji Administrativ vlerëson se është
vendi të procedohet me zbatimin e pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile.

15. Pika 1 e neni 34 të Kodit të Procedurës Civile parashikon se:
“1. Gjykata, në çdo shkallë të gjykimit, kur konstaton se palët ose përfaqësuesit e tyre

me vetëdije paraqesin padi, ankime, kërkesa ose pretendime abuzive, ose të përsëritura dhe
me keqdashje, ose kur kërkojnë qëllimisht të zvarrisin gjykimin, ose kur konstatohet se palët
ose përfaqësuesit e tyre kanë fshehur ose shtrembëruar me keqbesim ose faj të rëndë, fakte
dhe rrethana të rëndësishme që lidhen me çështjen, urdhëron me vendimin që jepet në
përfundim të gjykimit, përveç kur në këtë Kod parashikohet ndryshe, gjobitjen e përgjegjësit
në shumën nga 50 000 deri në 100 000 lekë. Kundër këtij vendimi lejohet ankim sipas
rregullave për vendimet përfundimtare ose jopërfundimtare, në varësi të llojit të vendimit që i
jep fund gjykimit përkatës.”

16. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se kjo pjesë e dispozitës ka
synuar të aktivizojë përgjegjësinë e palëve dhe përfaqësuesve të tyre të cilët abuzojnë me të
drejtat procedurale. Mjetet procedurale dhe të drejtat që ligji ofron nuk mund të pranohen të
lejojnë dëmtimin e procesit të dhënies së drejtësisë. Ato nuk mund të shndërrohen në
mekanizma që palët dhe përfaqësuesit e tyre t’i përdorin me keqbesim apo me qëllime të
pamundësisë së zhvillimit të procesit apo dëmtimit të interesave dhe të drejtës së palës
kundërshtare për të gëzuar efektivisht aksesin në drejtësi. Për rrjedhojë sa herë që
konstatohen fakte të tilla të paligjshme në mënyrën se si një ndërgjyqës mbrohet apo e
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ushtron aktivitetin procedural gjykata duhet të sanksionojë përgjegjësinë pasurore për shkelje
të këtij detyrimi ligjor. Qëllimi i kësaj norme është garantimi i mbarëvajtjes së procesit
gjyqësor dhe detyrimi i subjekteve procedurale, qoftë ndërgjyqës apo qoftë përfaqësues, që të
veprojnë dhe të ushtrojnë me mirëbesim të drejtat procedurale.

17. Gjykimi në Gjykatën e Lartë në këtë drejtim paraqet dy veçanti.

18. Fillimisht duhet të mbahet parasysh se neni 474 i Kodit të Procedurës Civile
parashikon se rekursi i paraqitur në Gjykatën e Lartë duhet të nënshkruhet nga avokati që e
përfaqëson palën dhe nëse pala e kërkon, edhe nga kjo e fundit. Nga ana tjetër neni 59 i Ligjit
nr. 49/2012 parashikon se edhe kundërrekursi duhet të plotësojë kushtet formale që paraqet
rekursi. Kjo do të thotë se qoftë mjetet e ankimit dhe qoftë mjetet e prejardhura të ankimit do
të duhet të realizohen nga avokati në Gjykatën e Lartë, si një gjykatë ekskluzivisht me
juridiksion të posaçëm ligjor. Nga këto parashikime konkludohet se aktet që i drejtohen
Gjykatës së Lartë dhe që përbëjnë disponim të të drejtave procedurale të palëve aktivizojnë
detyrimisht edhe përgjegjësinë e përfaqësuesit të palës. Ndaj këto të fundit janë personalisht
përgjegjës sipas nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile.

19. Nga ana tjetër, gjykimi në Gjykatën e Lartë, në rastin e zbatimit të sanksionit të
parashikuar në nenin 34, pika 1 të Kodit të Procedurës Civile, nuk mundëson ushtrimin e
ankimit të veçantë ndaj gjobës prej 50.000 Lekë – 100.000 Lekë që kjo gjykatë vendos. Në
këto raste ankimi i veçantë që kjo dispozitë ofron nuk mund të zbatohet, pasi vendimi i
Gjykatës së Lartë sipas nenit 482 dhe 485 të Kodit të Procedurës Civile dhe nenit 60/a dhe 63
të Ligjit nr. 49/2012 nuk mund të ankimohet gjyqësisht duke qenë se pushteti gjyqësor
shteron pas ezaurimit të kësaj shkalle gjykimi.

20. Megjithatë Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se një palë apo
përfaqësues i dënuar proceduralisht sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile
duhet të ketë mundësi të dëgjohet dhe të mbrohet lidhur me këtë sanksion, por se ligji
procedural ka ometuar të japë një zgjidhje ligjore eksplicite në këtë drejtim. Me qëllimin që
ndërgjyqësi apo përfaqësuesi i tij - i sanksionuar proceduralisht me gjobë për abuzim me të
drejtat procedurale – të ketë mundësinë e një ankimi dhe mbi të gjitha të ketë mundësi të
mbrohet mbi këtë vendim të Gjykatës së Lartë, Kolegji Administrativ vlerëson të nevojshme
që nëpërmjet interpretimit pajtues të ligjit, që është në funksion të respektimit të së drejtës
kushtetuese, të mos pengojë mundësinë e ankimit në gjykatë, për këto raste. Në bazë dhe për
zbatim të paragrafit të dytë të nenit 1 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji Administrativ
vlerëson se si zgjidhje në këtë rast duhet të ofrohet mjeti i posaçëm i ankimit i parashikuar në
nenin 169 të Kodit të Procedurës Civile. Kjo dispozitë nën titullin “Kundërshtimi i vendimit
të dënimit” parashikon se:

“Personat që janë dënuar me gjobë, sipas dispozitave të mësipërme, mund t’i
paraqitin gjykatës që i ka dënuar, brenda tri ditëve, kërkesë për heqjen e dënimit, duke
treguar dhe shkaqet.

Gjykata kur i gjen me vend këto shkaqe, revokon vendimin e dënimit me gjobë si dhe
urdhrin e sjelljes me detyrim. Ajo mund edhe vetëm të pakësojë gjobën e caktuar. Në rast të
kundërt, refuzon kërkesën.

Afati për të paraqitur kërkesën fillon nga dita e seancës gjyqësore dhe, në rastet e
parashikuara nga nenet 165 dhe 167, nga dita e njoftimit të vendimit të dënimit.

Vendimi i dhënë nga gjykata në rastet e sipërme është i formës së prerë dhe kundër tij
nuk lejohet ankim.”
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21. Për rrjedhojë Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë konkludon se, ndaj
vendimeve të Gjykatës së Lartë, në të cilat sanksionohen dënime procedurale me gjobë për
ndërgjyqësin apo përfaqësuesin e tij, sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile,
lejohet ankim brenda tre ditëve nga dita e nesërme e marrjes dijeni për vendimin, para të
njëjtit trup gjykues që ka dhënë vendimin e dënimit, duke treguar shkaqet dhe arsyet që
justifikojnë kërkesën. Gjykata e Lartë e shqyrton këtë kërkesë në dhomë këshillimi dhe sipas
rastit vendos pakësimin e gjobës, pranimin apo refuzimin e kërkesës. Në çdo rast, kundër
vendimit të Gjykatës së Lartë, që ka vendosur pakësimin, pranimin apo refuzimin e kërkesës,
nuk lejohet ankim.

21. Në rastet e vendimmarrjes së Gjykatës së Lartë, përmes së cilave caktohet një
sanksion procedural gjobor sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, një kopje e
vendimit i njoftohet shërbimit përmbarimor, konkretisht Zyrës Përmbarimore Tiranë. Sipas
shkronjës “a” të nenit 510 të Kodit të Procedurës Civile vendimet e Gjykatës së Lartë në këto
raste përbëjnë tituj ekzekutiv dhe si të tilla janë të ekzekutueshme nga shërbimi përmbarimor
gjyqësor. Këto shuma detyrimi derdhen nga subjekti i dënuar debitor për llogari të buxhetit të
shtetit.

23. Në rastin konkret kërkesa për pezullim është ushtruar pala paditëse, Gjykata e
Rrethit Gjyqësor Tiranë. Për rrjedhojë Kolegji Administrativ vendos që të dënojë avokatin e
palës paditëse, z. Aranit Cani, në bazë dhe për zbatim të nenit 34 të Kodit të Procedurës
Civile, me gjobë në vlerën 50.000 Lekë.

PËR KËTO ARSYE:

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 1 pika 2 të Ligjit nr. 49/2012
“Për gjykimin administrativ dhe gjykatat administrative dhe Nenin 479 të Kodit të Procedurës

Civile;

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së paditësit, z. Olsi Duka, për pezullimin e ekzekutimit të
Vendimit nr. (82-2017-446) 309, datë 31.03.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Durrës, lënë në fuqi me Vendimin nr. 171 (86-2010-190), datë 30.01.2020 të Gjykatës
Administrative të Apelit.

Dënimin e avokatit të palës kërkuese, z. Aranit Cani, me gjobë në vlerën 50.000 Lekë.
Ky vendim përbën titull ekzekutiv.
Ngarkohet Zyra e Përmbarimit Tiranë për ekzekutimin e gjobës për llogari të buxhetit

të shtetit.
Një kopje e këtij vendimi i njoftohet edhe Zyrës së Përmbarimit Tiranë.
Kundër pjesës së vendimit të dënimit me gjobë mund të ushtrohet ankim, brenda 3

ditëve nga dita e nesërme e marrjes dijeni të këtij vendimi, në Gjykatën e Lartë.

Tiranë, me datë 14.09.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
ILIR PANDA ERVIN PUPE SOKOL SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 239 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

Sot, në Tiranë, më datë 14.09.2020, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim me Nr. Akti
239/2019, që i përket:

KËRKUES: Prenda Marku.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 827(1090) akti, datë
07.12.2018, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër.

BAZA LIGJORE: Neni 297 pika 4, d, neni 615 pika c i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen administrative me palë:

PADITËS: Prenda Marku.

TË PADITUR: Inspektorati Shëndetësor Shtetëror Dega Lezhë.
Inspektorati Shëndetësor Shtetëror Tiranë.

Pala e interesuar:      Zyra e Përmbarimit Gjyqësor Privat “Kodra Bailliff” shpk

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

I. Rrethanat e çështjes

1. Pala paditëse i është drejtuar me padi Gjykatës Administrativ të Shkallës së Parë
Shkodër, duke kërkuar shfuqizimin e aktit administrativ me të cilin është dënuar me gjobë si
dhe anulimin e kësaj gjobe.

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër, me vendimin nr. 827
(1090), datë 07.12.2018, ka vendosur:
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- Nxjerrjen e çështjes administrative nr. 1519 (31156-00649-83-2018 Regjistri
Themeltar jashtë juridiksionit gjyqësor;

- Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë;
- Kundër këtij vendimi lejohet ankim i veçantë në Gjykatën e Lartë Tiranë brenda afatit

ligjor 5 (pesë) ditor, duke filluar ky afat, nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi
gjyqësor për palët e pranishme në shpalljen e vendimit dhe nga e nesërmja e njoftimit
të këtij vendimi gjyqësor për palët e p pranishme në shpalljen e vendimit.
3. Kundër vendimit nr. 827 (1090), datë 07.12.2018, të Gjykatës Administrative të

Shkallës së Parë Shkodër, ka paraqitur rekurs pala paditëse, Prenda Marku, e cila ka kërkuar
prishjen e këtij vendimi dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë.

4. Pala paditëse, Prenda Marku, në datën 09.07.2020, ka paraqitur përpara Gjykatës
së Lartë, kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 827 (1090), datë 07.12.2018, të
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, duke parashtruar këto shkaqe:

- Gjykata nuk ka pranuar faktet e paraqitura në gjykim, konkretisht procesverbal nr. 05
datë 27.10.2016 nuk është shkruar në lokalin Bar – Kafe “Kelmendi”, Lezhë. Ky
procesverbal është mbajtur në zyrat e Inspektoratit të Shëndetit Publik Dega Rajonale
Lezhë dhe se pranë ambienteve të lokalit më 27.10.2016 nuk është kryer asnjë
inspektim prej inspektoreve. Prej inspektoreve nuk ka pasur asnjë komunikim me
punonjësit e lokalit dhe nuk është kryer asnjë fotografi që të provojë shkeljen e
konstatuar me procesverbalin nr. 05 datë 27.10.2016.

- Gjykata nuk ka pranuar faktin se prej meje nuk është marrë dijeni nga shërbimi
postar dega Lezhë, dhe nuk jam njohur me të drejtën time të ankimit si dhe afatin 30
(tridhjetë) ditor për ta ushtruar këtë të drejtë. Unë nuk kam pasur dijeni dhe nuk jam
njoftuar me akte procedurale administrative nga personat që kanë pasur për detyrë ti
kryejnë këto procedura njoftimi duke më pajisur  me një kopje të tyre kundrejt
nënshkrimit nga ana ime. Prej meje ndryshe nga sa rezulton në regjistrat pranë
shërbimit postar nuk është firmosur asnjë libër i postës Lezhë.

- Duke mos pasur aktin administrativ prej meje ka qenë e pa mundur ushtrimi i të
drejtës së ankimit administrativ pranë institucionit qendror të shëndetit publik Tiranë.

- Lokali Bar – Kafe “Kelmendi”, është i pajisur me ambiente të jashtme të pirjes së
duhanit ku dallohen qartë tavolinat me tavllat e duhanit, ku edhe lejohet duhani,
ndërkohë ambienti i brendshëm i lokalit është i pajisur me tabela kundër pirjes së
duhanit. Ambientet e lokalit survejohen nga kamerat dhe nga sa është verifikuar në
datë 27.10.2018 në orën 11:15 - 11:30 nuk ka rezultuar të ketë patuar persona të cilët
konsumojnë duhan.

- Gjithashtu, paraqes faktin para Gjykatës së Lartë se unë kam pranuar vullnetarisht
për arsye të marrëdhënies së punës të mbajë në emrin tim QKR e lokalit për këtë
periudhë kohore pasi nuk jam pronare e këtij lokali. Unë kam punuar sanitare,
ndihmës kuzhiniere dhe pjata-larëse dhe siç shihet edhe nga datëlindja ime unë nuk
jam më punonjëse në këtë lokal por kam dalë në pension dhe gjoba me vlerën 300.000
lekë më kërkohet mua si likuiditet së bashku me kamat vonesat e saj deri më tani, duke
më sjellë një dëm financiar të rënd për mua si pensioniste si edhe familjes ku unë
banoj. Aktualisht QKR e këtij lokali mbahet nga një punonjëse tjetër që ka
marrëdhënien e punës pranë këtij lokali.

- Në përfundim të shqyrtimit gjyqësor në shkallë të parë është vendosur nxjerrja e
çështjes jashtë juridiksionit gjyqësor. Paditësja ka ushtruar Ankim të Posaçëm ndaj
vendimit, në Gjykatë të Lartë. Deri tani prej Gjykatës së Lartë nuk është gjykuar ende
çështja. Në kushtet kur prej zyrës përmbarimore me nr. 341 prot. Tiranë më datë
17.2.2020 është dërguar urdhri për vendosjen e sekuestros konservative, duke
përfituar padrejtësisht mungesën e gjykimit deri më tani nga Gjykata  e Lartë,
paditësja kërkon pezullimin e vendimit nr 827 (1090) datë 07.12.2018 të Gjykatës
Administrative të Shkallës së Parë Shkodër.
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II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

5. 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.

6. 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.

7. 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.”.

8. 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.
9. 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.

10. 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
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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.

11. Mungesa në kërkesën e paraqitur 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.

12. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në funksion të zgjidhjes së çështjes
konkrete, vlerëson se kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e
paraqitur nga pala paditëse është e pabazuar në ligj dhe si e tillë nuk duhet të pranohet.

13. Ky Kolegj vëren se, në çështjen në gjykim kemi të bëjmë me një vendim i cili nuk
ka marrë formë të prerë dhe, për rrjedhojë nuk përcakton ndonjë detyrim për palën kërkuese,
për të cilën ajo të legjitimohej për të paraqitur këtë kërkesë për pezullim. Rezulton se Gjykata
Administrative e Shkallës së Parë Shkodër ka vendosur nxjerrjen e çështjes jashtë
juridiksionit gjyqësor, vendim i cili është ankimuar me ankim të veçantë (rekurs të
drejtpërdrejt) sipas nenit 9 të ligjit nr. 49/2012 pranë Kolegjit Administrativ të Gjykatës së
Lartë.

14. Nga ana tjetër ky Kolegj, njëkohësisht konstaton se kërkesa objekt gjykimi është
haptazi abuzive, për vetë faktin duke qenë se është vendosur nxjerrja e çështjes jashtë
juridiksionit ky vendim i gjykatës së shkallës së parë që kërkohet të pezullohet nga pala
paditëse nuk përmban detyrime për palët.

15. Kolegji Administrativ sjell në vëmendje se vendimet e nxjerrjes së çështjes jashtë
juridiksionit nuk mund të përbëjnë tituj ekzekutiv sipas nenit 510 shkronja “a” të Kodit të
Procedurës Civile dhe se për rrjedhojë përjashtohet apriori mundësia që ato të ekzekutohen
dhe të sjellin rrezik apo pasoja të parikuperueshme në të drejtat subjektive dhe interesat e
ligjshëm të palës rekursuese dhe njëkohësisht kërkuese. Në rastin konkret, Kolegji vlerëson
se kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor që nxjerrë çështjen jashtë
juridiksionit, jo vetëm që nuk ka lidhje me interesin e kërkuesit, por as nuk shmang ndonjë
dëm për kërkuesin, përderisa akti administrativ i palës së paditur janë të ekzekutueshëm në
çdo kohë.

16. Referuar parimeve të përgjithshme mbi ekzekutimin e aktit administrativ,
veçanërisht neneve 104, pika 4 e 164 e vijuese të Kodit të Procedurave Administrative, akti
administrativ që ka qenë objekt gjykimi dhe nuk është anuluar apo shfuqizuar si rezultat i
ushtrimit të mjeteve ligjore administrative ose gjyqësore, është i ekzekutueshëm. Pikërisht
akti administrativ i nxjerr nga pala e paditur nuk pengohet të ekzekutohet në çdo kohë,
ndërkohë që paditësi gabimisht kërkon të pezullohet vendimi gjyqësor që ka nxjerrë çështjen
jashtë juridiksionit.

17. Në këtë kuptim, Kolegji vlerëson se pala kërkuese nuk mund të ushtrojë këtë lloj
kërkimi pranë Gjykatës së Lartë, pasi sigurimi i padisë dhe pezullimi i ekzekutimit të
vendimit, parashikuar nga nenit 479 i Kodit të Procedurës Civile, janë dy koncepte të
ndryshme dhe që u përkasin shkallëve të ndryshme. Pra, paditësi konfondon haptazi kërkesën
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor që ka nxjerrë çështjen jashtë juridiksionit,
me atë të pezullimit të aktit administrativ.

18. Duke qenë se kjo kërkesë është haptazi e pathemeltë dhe për më tepër abuzive,
Kolegji Administrativ vlerëson se është vendi të procedohet me zbatimin e pikës 1 të nenit 34
të Kodit të Procedurës Civile. Kjo dispozitë parashikon se: “1. Gjykata, në çdo shkallë të
gjykimit, kur konstaton se palët ose përfaqësuesit e tyre me vetëdije paraqesin padi, ankime,
kërkesa ose pretendime abuzive, ose të përsëritura dhe me keqdashje, ose kur kërkojnë
qëllimisht të zvarrisin gjykimin, ose kur konstatohet se palët ose përfaqësuesit e tyre kanë
fshehur ose shtrembëruar me keqbesim ose faj të rëndë, fakte dhe rrethana të rëndësishme që
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lidhen me çështjen, urdhëron me vendimin që jepet në përfundim të gjykimit, përveç kur në
këtë Kod parashikohet ndryshe, gjobitjen e përgjegjësit në shumën nga 50.000 deri në
100.000 lekë. Kundër këtij vendimi lejohet ankim sipas rregullave për vendimet
përfundimtare ose jopërfundimtare, në varësi të llojit të vendimit që i jep fund gjykimit
përkatës.”.

19. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se kjo pjesë e dispozitës ka
synuar të aktivizojë përgjegjësinë e palëve dhe përfaqësuesve të tyre të cilët abuzojnë me të
drejtat procedurale. Mjetet procedurale dhe të drejtat që ligji ofron nuk mund të pranohen të
lejojnë dëmtimin e procesit të dhënies së drejtësisë. Ato nuk mund të shndërrohen në
mekanizma që palët dhe përfaqësuesit e tyre t’i përdorin me keqbesim apo me qëllime të
pamundësisë së zhvillimit të procesit apo dëmtimit të interesave dhe të drejtës së palës
kundërshtare për të gëzuar efektivisht aksesin në drejtësi. Për rrjedhojë sa herë që
konstatohen fakte të tilla të paligjshme në mënyrën se si një ndërgjyqës mbrohet apo e
ushtron aktivitetin procedural gjykata duhet të sanksionojë përgjegjësinë pasurore për shkelje
të këtij detyrimi ligjor. Qëllimi i kësaj norme është garantimi i mbarëvajtjes së procesit
gjyqësor dhe detyrimi i subjekteve procedurale, qoftë ndërgjyqës apo qoftë përfaqësues, që të
veprojnë dhe të ushtrojnë me mirëbesim të drejtat procedurale.

20. Gjykimi në Gjykatën e Lartë në këtë drejtim paraqet dy veçanti. Fillimisht duhet
të mbahet parasysh se neni 474 i Kodit të Procedurës Civile parashikon se rekursi i paraqitur
në Gjykatën e Lartë duhet të nënshkruhet nga avokati që e përfaqëson palën dhe nëse pala e
kërkon, edhe nga kjo e fundit. Nga ana tjetër neni 59 i Ligjit nr. 49/2012 parashikon se edhe
kundërrekursi duhet të plotësojë kushtet formale që paraqet rekursi. Kjo do të thotë se qoftë
mjetet e ankimit dhe qoftë mjetet e prejardhura të ankimit do të duhet të realizohen nga
avokati në Gjykatën e Lartë, si një gjykatë ekskluzivisht me juridiksion të posaçëm ligjor.
Nga këto parashikime konkludohet se aktet që i drejtohen Gjykatës së Lartë dhe që përbëjnë
disponim të të drejtave procedurale të palëve aktivizojnë detyrimisht edhe përgjegjësinë e
përfaqësuesit të palës. Ndaj këto të fundit janë personalisht përgjegjës sipas nenit 34 të Kodit
të Procedurës Civile.

21. Nga ana tjetër, gjykimi në Gjykatën e Lartë, në rastin e zbatimit të sanksionit të
parashikuar në nenin 34, pika 1 të Kodit të Procedurës Civile, nuk mundëson ushtrimin e
ankimit të veçantë ndaj gjobës prej 50.000 Lekë – 100.000 Lekë që kjo gjykatë vendos. Në
këto raste ankimi i veçantë që kjo dispozitë ofron nuk mund të zbatohet, pasi vendimi i
Gjykatës së Lartë sipas nenit 482 dhe 485 të Kodit të Procedurës Civile dhe nenit 60/a dhe 63
të Ligjit nr. 49/2012 nuk mund të ankimohet gjyqësisht duke qenë se pushteti gjyqësor
shteron pas ezaurimit të kësaj shkalle gjykimi.

22. Megjithatë Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se një palë apo
përfaqësues i dënuar proceduralisht sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile
duhet të ketë mundësi të dëgjohet dhe të mbrohet lidhur me këtë sanksion, por se ligji
procedural ka ometuar të japë një zgjidhje ligjore eksplicite në këtë drejtim. Me qëllimin që
ndërgjyqësi apo përfaqësuesi i tij, i sanksionuar proceduralisht me gjobë për abuzim me të
drejtat procedurale, të ketë mundësinë e një ankimi dhe mbi të gjitha të ketë mundësi të
mbrohet mbi këtë vendim të Gjykatës së Lartë, Kolegji Administrativ vlerëson të nevojshme
që nëpërmjet interpretimit pajtues të ligjit, që është në funksion të respektimit të së drejtës
kushtetuese, të mos pengojë mundësinë e ankimit në gjykatë, për këto raste. Në bazë dhe për
zbatim të paragrafit të dytë të nenit 1 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji Administrativ
vlerëson se si zgjidhje në këtë rast duhet të ofrohet mjeti i posaçëm i ankimit i parashikuar në
nenin 169 të Kodit të Procedurës Civile. Kjo dispozitë nën titullin “Kundërshtimi i vendimit
të dënimit” parashikon se: “Personat që janë dënuar me gjobë, sipas dispozitave të
mësipërme, mund t’i paraqitin gjykatës që i ka dënuar, brenda tri ditëve, kërkesë për heqjen e
dënimit, duke treguar dhe shkaqet. Gjykata kur i gjen me vend këto shkaqe, revokon
vendimin e dënimit me gjobë si dhe urdhrin e sjelljes me detyrim. Ajo mund edhe vetëm të
pakësojë gjobën e caktuar. Në rast të kundërt, refuzon kërkesën. Afati për të paraqitur
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kërkesën fillon nga dita e seancës gjyqësore dhe, në rastet e parashikuara nga nenet 165 dhe
167, nga dita e njoftimit të vendimit të dënimit. Vendimi i dhënë nga gjykata në rastet e
sipërme është i formës së prerë dhe kundër tij nuk lejohet ankim.”.

23. Për rrjedhojë Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë konkludon se, ndaj
vendimeve të Gjykatës së Lartë, në të cilat sanksionohen dënime procedurale me gjobë për
ndërgjyqësin apo përfaqësuesin e tij, sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile,
lejohet ankim brenda tre ditëve nga dita e nesërme e marrjes dijeni për vendimin, para të
njëjtit trup gjykues që ka dhënë vendimin e dënimit, duke treguar shkaqet dhe arsyet që
justifikojnë kërkesën. Gjykata e Lartë e shqyrton këtë kërkesë në dhomë këshillimi dhe sipas
rastit vendos pakësimin e gjobës, pranimin apo refuzimin e kërkesës. Në çdo rast, kundër
vendimit të Gjykatës së Lartë, që ka vendosur pakësimin, pranimin apo refuzimin e kërkesës,
nuk lejohet ankim.

24. Në rastet e vendimmarrjes së Gjykatës së Lartë, përmes së cilave caktohet një
sanksion procedural gjobor sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, një kopje e
vendimit i njoftohet shërbimit përmbarimor, konkretisht Zyrës Përmbarimore Tiranë. Sipas
shkronjës “a” të nenit 510 të Kodit të Procedurës Civile vendimet e Gjykatës së Lartë në këto
raste përbëjnë tituj ekzekutiv dhe si të tilla janë të ekzekutueshme nga shërbimi përmbarimor
gjyqësor. Këto shuma detyrimi derdhen nga subjekti i dënuar debitor për llogari të buxhetit të
shtetit.

25. Në rastin konkret kërkesa për pezullim është ushtruar dhe hartuar nga avokati i
palës paditëse, z. Pashkë Jaku. Për rrjedhojë Kolegji Administrativ vendos që të dënojë Av.
Pashkë Jaku, në bazë dhe për zbatim të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile, me gjobë në
vlerën 50.000 Lekë.

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

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala paditëse, Prenda Marku, për pezullimin
e ekzekutimit të vendimit nr. 827 (1090) datë 07.12.2018 të Gjykatës Administrative të
Shkallës së Parë Shkodër.

Dënimin e Av. Pashkë Jaku me gjobë në masën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë.
Ky vendim përbën titull ekzekutiv.
Ngarkohet Zyra e Përmbarimit Tiranë për ekzekutimin e gjobës për llogari të buxhetit

të shtetit.
Një kopje e këtij vendimi i njoftohet edhe Zyrës së Përmbarimit Tiranë.
Kundër pjesës së vendimit të dënimit me gjobë mund të ushtrohet ankim, brenda 3

ditëve nga dita e nesërme e marrjes dijeni të këtij vendimi, në Gjykatën e Lartë.

Tiranë, më 14.09.2020

A N Ë T A R A N Ë T A R K R Y E S U E S
Ilir PANDA Ervin PUPE Sokol SADUSHI
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