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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 45 i Regj.Themeltar
Nr. 45 i Vendimit

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga:

Sokol  Sadushi Kryesues
Klodian Kurushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

në Tiranë, sot më datë 27.05.2021, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim me nr.
45/2021, që i përket:

KËRKUES: Qazim Dalipaj

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 560, datë  09.11.2020 të Gjykatës
Administrative të Apelit1 dhënë për titullin ekzekutiv nr. 574, datë
15.04.2016 të Degës Doganore 3 Urat Përmet, deri në shqyrtimin e
rekursit të ushtruar prej paditësit Qazim Dalipaj, kundër vendimit nr. 676,
datë 29.06.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479/1/a i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen me palë:

PADITËS: Qazim Dalipaj

I PADITUR: Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Tiranë.
Dega e Doganës “Tre Urat” Përmet.

OBJEKTI: 1. Kundërshtim dhe shfuqizim tërësisht i aktit administrativ, vendimi nr.
34, datë 06.02.2015 dhe njoftimit të tij nr. prot. 82/1, datë 06.02.2016.
2. Konstatimin e paligjshmërisë e pavlefshmërisë absolute të akteve:

1 Paditësi ka referuar “Gjykata Administrative e Apelit Gjirokastër”… Numri dhe data e vendimit që kërkohet të
pezullohet është vendimi i Shkallës së Parë Gjirokastër që ka lëshuar urdhrin ekzekutiv. Edhe nga përmbajtja e
kërkesës rezulton qartë që kërkohet pezullimi i ekzekutimit të titullit ekzekutiv.
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Vendimi nr. 34, prot 82, datë 06.02.2015, Njoftim vendimi, prot. 82/1,
datë 06.02.2015; Procesverbal verifikimi e bllokimi, datë 12.12.2012.
3. Marrjen e masës, pezullim i veprimeve të mëtejshme, deri në përfundim
të çështjes gjyqësore.

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. Në datë 12.12.2012, pala e paditur i ka ushtruar kontroll palës paditëse, për
respektimin e legjislacionit mbi akcizën. Në procesverbalin e datës 12.12.2012, përshkruhet: "...
u evidentua një sasi prej 4000 (katërmijë) kg bërsi rrushi, të vendosur në fuçi të llojeve të
ndryshme plastike për qëllim fermentimi dhe prodhim të rakisë dhe verës. Në zbatim të
legjislacionit për akcizën ndaj operatorit ekonomik, nga ana e inspektorëve të kontrollit, është
aplikuar masa "Bllokim i aktivitetit ekonomik, prodhim dhe tregtim të pijeve alkoolike deri në
plotësimin e dokumentacionit pranë degës ë doganës “Tre Urat” Përmet.”.

2. Me vendimin nr. 34, datë 06.02.2015 pala e paditur ka vendosur: “Subjekti Qazim
Dalipaj me NIPT L18711201J të gjobitet në shumën 1.000.000 (një milion) lekë.”. Ky vendim
është njoftuar përmes shërbimit postar më datë 13.02.2015 me shkresën nr. 82/1 prot., datë
06.02.2015.

3. Pala e paditur, Dega e Doganës “Tre Urat” Përmet, me vendimin nr. 574, datë
15.04.2016 “ Për rikuperim me forcë të borxhit të akcizës” ka vendosur sekuestrimin e vlerave
monetare, kredive, sendeve me vlerë etj. Pala paditëse duke mos qenë dakort me sa më sipër i
është drejtuar gjykatës më padinë si pasqyrohet më sipër.

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër, me vendimin nr. 275, datë
10.05.2016, ka vendosur: “ - Pranimin e kërkesë padisë; -Konstatimin e pavlefshmërisë absolute
të aktit administrative, vendimi nr. 34, datë 06.02.2015 të Degës së Doganës Tre-Urat Përmet; -
Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur Degës së Doganës Tre-Urat Përmet; -
Kundër vendimit lejohet ankim brenda 15 ditëve në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë nga
e nesërmja e njoftimit të vendimit.”.

7. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 676, datë  29.06.2020 ka
vendosur: “-Prishjen e vendimit nr. 275, datë 10.05.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës
së Parë Gjirokastër dhe pushimin e gjykimit të çështjes.”

8. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër, me vendimin nr. 560, datë
09.11.2020 ka marrë në shqyrtim kërkesën e palës së paditur Dega e Doganës, Tre Urat Përmet
për lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për vendimin nr. 574, datë 15.04.2016 “Për rikuperimin me
forë të borxhit doganor” dhe ka vendosur: “-Pranimin e kërkesës; -Lëshimin e urdhrit të
ekzekutimit për vendimin nr. prot. 574, datë 15.04.2016 “Për rikuperimin me forcë të borxhit
doganor ndaj debitorit “Qazim Dalipaj” me nipt L18711201J, të degës së doganës Tre Urat
Përmet; -Shpenzime gjyqësore nuk ka; -Vendimi është o formës së prerë.”.
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9. Kundër vendimit nr. 676, datë 29.06.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit ka
paraqitur rekurs paditësi, duke kërkuar prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit
dhe lënie në fuqi të vendimit nr. 275, datë 10.05.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Gjirokastër.

10. Pala paditëse Qazim Dalipaj, në datë 29.04.2021 ka paraqitur kërkesë për pezullimin
e ekzekutimit të vendimit nr. 560, datë 09.11.2020 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Gjirokastër. Konstatohet se në objektin e kërkesës paditësi citon numrin dhe datën e vendimit të
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, në të cilën është pranuar kërkesa, duke
parashtruar këto shkaqe:

“- Ekzekutimi i këtij urdhri është me pasoja të rënda dhe të pariparueshme për paditësin.
Vlera e gjobës është tepër e lartë dhe e papërballueshme.

-Për shkak të pandemisë të ardhurat që siguroj janë minimale nuk përballojmë dot
nevojat më  jetike të mbijetesës.

-Nga ekzekutimi i menjëhershëm do vinin pasoja të pariparueshme jo vetëm ekonomike
për familjen por edhe sociale për fëmijën e mitur e ndoshta shëndetësore të pamundura për tu
përballuar”

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

11. Kodi i Procedurës Civile dhe Ligji nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe
gjykimin administrativ” (në vijim Ligji nr. 49/2012) kanë ofruar në disponibilitetin e palëve
mjete që garantojnë mbrojtje të përkohshme procedurale. Të tilla janë kërkesat e palëve mbi
masat e sigurimit të padisë, sipas nenit 202 e vijues të Kodit të Procedurës Civile apo nenit 28 e
vijues të Ligjit nr. 49/2012, kërkesa për dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm, sipas
nenit 317 të Kodit të Procedurës Civile apo kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës
së prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të Kodit të Procedurës Civile. Në çdo rast këto mjete juridike të
mbrojtjes së përkohshme procedurale janë të lidhura funksionalisht me mjetet kryesore të aksesit
në gjykatë, qoftë padinë apo ankimet.

12. Për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji kërkon
ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i subjektit
paditës apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo vendimi i
gjykatës (humus boni juris). Nga ana tjetër kërkohet që në rrethanat e çështjes të ekzistojë një
rrezik i atëçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të pariparueshëm nëse
masa e përkohshme nuk merret nga gjykata (periculum in mora). Në këtë mënyrë masat e
përkohshme procedurale paraqiten si mjete ligjore që garantojnë standardin e efektivitetit të vetë
mjetit kryesor nga i cili ato varen, konkretisht padisë dhe ankimeve.

13. Në mënyrë të posaçme neni 479 i Kodit të Procedurës Civile ka rregulluar kërkesën e
palëve ndërgjyqëse, drejtuar Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor
objekt rekursi. Kjo dispozitë është e zbatueshme në gjykimin administrativ në Gjykatën e Lartë
sipas nenit 1 pika 2 të Ligjit nr. 49/2012. Në pikën 1 parashikohet 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.”.
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14. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, vlerësohet se, në një gjykim të
natyrës të së drejtës publike, siç është edhe gjykimi administrativ, është e detyrueshme për
kërkuesin, ashtu si edhe për gjykatën që do të vlerësojë pranimin ose jo të kërkesës për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, respektimi me analogji edhe i kushteve ligjore, që
parashikohen në nenin 29 të ligjit nr. 49/2012. Konkretisht nevojitet të arsyetohet
domosdoshmërisht dhe qartësisht se:

- ekziston dyshimi i arsyeshëm, mbi mundësinë e ardhjes së një dëmi të rëndë të
pariparueshëm dhe të atëçastshëm për kërkuesin, për shkak të ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë;

- (nuk) cenohet rëndë interesi publik.
15. Këto kushte ligjore duhet të interpretohen rast pas rasti dhe në përputhje me rrethanat

konkrete të çështjes, duke garantuar se pranimi nga gjykata i kërkesës për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në varësi të iniciuesit të kërkesës (subjekt
apo organ publik) cenon rëndë ose jo interesin publik.

16. 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.

17. Konstatohet  se palët pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes, ku është dhënë vendimi
gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala
kërkuese dhe nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për
pezullim dhe për qëndrimin e saj.

18.  Duke iu rikthyer rastit konkret, vlerësohet se objekti i kërkesës nuk gjen mbështetje
në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile. Kolegji vlerëson se paditësi në rastin konkret ka
kërkuar pezullimin e veprimeve përmbarimore dhe pezullimin e ekzekutimit të titullit ekzekutiv
objekt gjykimi. Në thelb kjo përbën një kërkesë për marrjen e masës së sigurimit të padisë, gjatë
fazës së ekzekutimit të detyrueshëm të titullit ekzekutiv. Kolegji vlerëson se kërkesa të tilla
mund t’i drejtohen gjykatave të faktit gjatë shqyrtimit të padisë së kundërshtimit të veprimeve
përmbarimore apo të pavlefshmërisë së titullit ekzekutiv, sipas neneve 610 e vijues të KPC.
Kolegji vlerëson se neni 479 të KPC nuk ka si qëllim të dublojë mjetet e tjera procedurale të
parashikuara në ligj.

19. Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nuk mundet të zëvendësojë dhe as
të konkurrojë efektet juridike apo shkaqet juridike për të cilat ligji ofron mbrojtje të posaçme për
debitorin apo kreditorin gjatë fazës së ekzekutimit të detyrueshëm, qoftë kur bëhet fjalë për
paditë përmbarimore, qoftë për masat e përkohshme që gjykata mund të caktojë gjatë kësaj faze
në funksion të zgjidhjes së çështjes së themelit. Kjo do të thotë se në çështjet me objekt
pavlefshmërinë e titullit ekzekutiv apo me objekt kundërshtimin e veprimeve përmbarimore, nuk
gjen zbatim neni 479 i KPC.
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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 kërkuesi Qazim Dalipaj për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 560,  datë 09.11.2020 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Gjirokastër.

Tiranë, më  27.05.2021

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

Klodian KURUSHI Ilir PANDA Sokol SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 284/19 i Regj.Themeltar
Nr. 284/19 i Vendimit

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga:

Sokol  Sadushi Kryesues
Klodian Kurushi Anëtar
Ilir Panda Anëtar

në Tiranë, sot më datë 27.05.2021 mori në shqyrtim kërkesën për pezullim me
nr.487/2020 akti, që i përket:

KËRKUES: Kestrin Katro

OBJEKTI: 1. Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 32, datë 21.02.2020 të
Gjykatës Administrative të Apelit.
2. Sigurimin e objektit të padisë, duke u vendosur pezullimi i
procedurave nga Këshilli i Lartë Gjyqësor për pozicionin e anëtarit të
Gjykatës së Lartë, nga radhët e juristëve jogjyqtarë.

BAZA LIGJORE: Neni 1, pika 2 i Ligjit nr.49/2012 “Për Gjykata administrative dhe
gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, si dhe neni
479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen me palë:

PADITËS: Kestrin Katro

I PADITUR: Këshilli i Lartë Gjyqësor

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. Me vendimin nr. 108, datë 09.07.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur
shpalljen e procedurës së emërimit në Gjykatën e Lartë dhe bërjen e thirrjes për paraqitjen e
kandidaturave, nga radhët e juristëve të spikatur, për një pozicion të lirë që plotësojnë
kërkesat specifike për ekspertizë të veçantë në fushën e të drejtës administrative. Afati i
kandidimit ishte dy javë nga dita e publikimit të këtij vendimi në faqen zyrtare të Këshillit të
Lartë Gjyqësor (në vijim KLGJ).

2. Me vendimin nr. 109, datë 09.07.2019, KLGJ ka vendosur shpalljen e procedurës
së emërimit  në Gjykatën e Lartë dhe bërjen e thirrjes për paraqitjen e kandidaturave, nga
radhët e juristëve të spikatur, për një pozicion të lirë që plotësojnë kërkesat specifike për
ekspertizë të veçantë në fushën e të drejtës civile. Afati i kandidimit ishte dy javë nga dita e
publikimit të këtij vendimi në faqen zyrtare të KLGJ.

3. Brenda afatit dy javor nga dita e publikimit të vendimeve të sipërcituara rezulton të
ketë aplikuar për të marrë pjesë paditësja Kestrin Katro. Me vendimin nr. 142, datë
26.07.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur të fillojë procedurën e verifikimit të
kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit për kandidatët, nga radhët e juristëve të spikatur,
për pozicionet e lira  në Gjykatën e Lartë dhe caktimin e relatorit për secilin kandidat.

4. Me vendimin nr. 172, datë 11.09.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur:
“Shpalljen e procedurës së emërimit në Gjykatën e Lartë dhe bërjen e thirrjes për paraqitjen e
kandidaturave nga radhët e juristeve të spikatur, për një pozicion të lirë që plotësojnë kërkesat
specifike për ekspertizë të veçantë në fushën e të drejtës civile”. Afati i kandidimit ishte dy
javë nga dita e publikimit të këtij vendimi në faqen zyrtare të KLGJ. Brenda afatit dy javor
nga dita e publikimit të vendimeve të sipërcituara rezulton të ketë aplikuar për të marrë pjesë
paditësja Kestrin Katro.

5. Me datë 26.07.2019, kandidatja Znj. Kestrin Katro, në respektim të këtyre
procedurave, rezulton të jetë njoftuar për fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe
kritereve ligjore të kandidimit, si dhe për të drejtat dhe detyrimet e saj në proces. Me datë
29.07.2019, pas shqyrtimit paraprak të dokumentacionit të paraqitur në rastin e kandidimit,
Këshilli i Lartë Gjyqësor, duke vlerësuar se ky dokumentacion nuk ishte i plotë për paditësen
Kestrin Katro, njoftoi në rrugë elektronike për plotësimin e dokumentacionit. Po me datë
29.07.2019, paditëses i’u dërguan formularët dhe autorizimet përkatëse.

6. Brenda afatit pesë ditor, rezulton që paditësja Kestrin Katro ka plotësuar rregullisht
dokumentacionin e kërkuar për kandidim, si dhe brenda datës 06.09.2019 ka dorëzuar
rregullisht edhe formularin “Deklaratë e pasurisë dhe interesave private të kandidimit për
pozicione të ndryshme në institucionet e sistemit te drejtësisë”, pranë ILDKPKI. 7. Në vijim
të procedurës së verifikimit, në datat 06.08.2019 dhe 07.08.2019 ka kërkuar informacion dhe
raportim nga institucionet kompetente për verifikimin e pasurisë dhe figurës për kandidatët e
Gjykatës së Lartë, ndër ta edhe për paditësen Kestrin Katro.

8. Pas kryerjes së verifikimeve për kriteret ligjore të kandidimit, rezulton se për
kriterin e pasurisë për paditësen është kërkuar raportim nga ILDKPKI, i cili ka dërguar në
Këshillin e Lartë Gjyqësor raportin nr. 109/24 prot., datë 28.10.2019.

9. Sipas raportit nr. 109/24 prot., datë 28.10.2019 të ILDKPKI është konkluduar se
“a) deklarimi nuk është i saktë në përputhje me ligjin; b)ka mungesë dokumentacioni ligjor
për të justifikuar pasurinë; c) ka mosdeklarim të pasurisë; d) nuk ka kryer deklarim të rremë;
e) kandidati ka përfituar të ardhura nën kundërshtim me ligjin Nr. 9367/2005, i ndryshuar.”.

10. Në datë 30.10.2019, në respektim të detyrimeve të përcaktuara në vendimin nr.
75/2019, paditësja Kestrin Katro në rrugë elektronike rezulton të jetë njoftuar për
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përfundimin e raportit të ILDKPKI-së, raport ky i bashkëlidhur me njoftimin, si dhe për të
drejtën për të paraqitur brenda afatit pesë ditor shpjegime dhe dokumente të tjera para
Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në datë 11.11.2019, paditësja, pasi u miratua nga relatori kërkesa
për shtyrje të afatit, depozitoi pretendimet e saj në lidhje me raportin e ILDKPKI-së.

11. Nisur nga shpjegimet e kandidates dhe dokumenteve mbështetëse, të paraqitura
prej saj, me shkresën nr. 4171/16 prot., datë 12.11.2019, KLGJ i ka kërkuar ILDKPKI-së
informacion shtesë, duke i përcjellë, në këtë rast, edhe dokumentacionin mbështetës, të
paraqitur nga paditësja Kestrin Katro.

12. Me shkresën nr. 3832/15, datë 02.12.2019 ILDKPKI, në përfundim të veprimeve
verifikuese ka përcjell pranë KLGJ raportin shtesë nr. 109/25, datë 02.12.2019, sipas të cilit
konstatohet se për paditësen Kestrin Katro: “a) deklarimi nuk është i saktë në përputhje me
ligjin; b)ka mungesë dokumentacioni justifikues ligjor për të justifikuar pasurinë; c)ka
mosdeklarim të pasurisë; d) nuk ka kryer deklarim të rremë; e) nuk gjendet në situatën e
konfliktit të interesit.”.

13. Në datë 13.12.2019, pasi u njoh rregullisht me gjetjet e procedurës së verifikimit,
në lidhje me kriterin e pasurisë, si dhe pas shtyrjes së afatit me kërkesë të saj, paditësja Katro
rezulton të ketë depozituar pretendimet e veta për gjetjet e procedurës së verifikimit, duke i
shoqëruar me disa dokumente përkatëse. Duke e konsideruar të plotë procedurën dhe
verifikimet e kryera për paditësen Kastro, relatori i çështjes rezulton t’i ketë parashtruar rastin
Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. Në datë 30.12.2019, Komisioni i Zhvillimit të
Karrierës, duke e konsideruar të plotë procedurën dhe verifikimet e kryera për kushtet dhe
kriteret e kandidimit për paditësen Katro ka vendosur kalimin e çështjes për shqyrtim në
mbledhjen e KLGJ për të vlerësuar dhe vendosur, lidhur me kualifikimin e kandidates Katro
dhe vijimin e procedurës së mëtejshme të emërimit në Gjykatën e Lartë për pozicionet e lira
të shpallura me Vendimet e KLGJ nr. 108 dhe nr. 109, datë 09.07.2019 dhe nr. 172, datë
11.09.2019 ose skualifikimin e kandidates dhe përjashtimin e saj nga procedura e emërimit në
këto pozicione në Gjykatën e Lartë.

14. Me vendimin nr. 41, datë 23.01.2020 KLGJ rezulton të ketë vendosur
skualifikimin e kandidates jogjyqtare Znj. Kestrin Katro dhe përjashtiminn e saj nga
kandidimi për emërimin si gjyqtare në Gjykatën e Lartë.

15. Për sa më sipër, paditësja Kestrin Katro i është drejtuar me padi Gjykatës
Administrative të Apelit me objekt: “ 1. Shfuqizimi i vendimit nr .41, datë 23.01.2020 i
Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për skualifikimin e kandidates jogjyqtare Znj. Kestrin Katro dhe
përjashtimin e saj nga kandidimi për emërimin si gjyqtare në Gjykatën e Lartë”; 2.Detyrimin
e Këshillit të Lartë Gjyqësor për të vijuar procedurat lidhur me vlerësimin e kandidaturës së
saj si gjyqtare në Gjykatën e Lartë.”.

16. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 32, datë 21.02.2020, ka
vendosur: “1. Rrëzimin e kërkesëpadisë së ngritur nga pala paditëse Kestrin Katro; 2.
Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës paditëse; 3. Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në
Gjykatën e Lartë brenda 30 ditëve duke filluar nga e nesërmja e komunikimit të këtij vendimi
të arsyetuar.”.

17. Kundër vendimit nr. 32, datë 21.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit
ka paraqitur rekurs paditësja Kestrin Katro duke kërkuar: “Prishjen e vendimin nr.32, datë
21.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në
Gjykatën Administrative të Apelit me një tjetër trup gjykues.”.

18. Në datën 23.11.2020 paditësja Kestrin Katro ka paraqitur kërkesë për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 32, datë 21.02.2020. Konform parashikimeve të nenit 1, pika 2 të
ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve
administrative”, si dhe nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, kërkesa i është njoftuar palës
së paditur KLGJ, e cila rezulton të ketë marrë dijeni përmes fletëthirrjes në datë 02.12.2020
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dhe nuk ka paraqitur me shkrim parashtrime. Gjithashtu rezulton se në datën 02.12.2020,
paditësja Kestrin Katro ka paraqitur kërkesë për sigurimin e padisë, duke pretenduar
pezullimin e procedurave nga Këshilli i Lartë Gjyqësor për pozicionin e anëtarin të Gjykatës
së Lartë, nga radhët e juristëve jogjyqtar.

19. Në mbështetje të kërkimit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr.
32, datë 21.02.2020 të Gjykatës së Apelit Administrativ, paditësja ka parashtruar këto
shkaqe:

“- Ndaj vendimit nr. 32, datë 21.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit kemi
paraqitur rekurs.

- Nga pikëpamja procedurale si palë ndërgjyqësen jemi përsëri ne me cilësinë e palës
paditëse që po paraqesim kërkesën për marrjen e masës së pezullimit të vendimit gjyqësor.

- KLGJ ka vijuar me procedurat për përzgjedhjen e kandidatit të katërt nga radhët e
juristëve jogjyqtar. Pasojat që do të vinin në këtë rast do ta bënin të pakuptimtë çdo
vendimmarrje gjyqësore në favor të paditëses. Kështu edhe nëse ky vend zihet nga ana e këtij
kandidati, atëherë edhe nëse fitohet procesi gjyqësor, praktikisht KLGJ nuk ka më mundësi
sistemimi të paditëses në ndonjë vend të Gjykatës së Lartë. Kjo e drejtë praktikisht bllokohet
për 9 vitet e ardhshme.

- Sa i përket çështjes së interesit publik ai nuk cenohet përkundrazi mbrohet.”

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

20. 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.

21. 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.

22. 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.”.
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23. 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.
24. Duke i’u rikthyer rastit konkret, Kolegji sjellë në vëmendje se vendimi nr. 32, datë

21.02.2020 i Gjykatës Administrative të Apelit, me të cilin është rrëzuar kërkesëpadia e
paditëses nuk ka ngarkuar me detyrime asnjë nga palët ndërgjyqëse. 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, pasi ato nuk përmbajnë asnjë detyrim. 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 këto kushte, Kolegji vlerëson se kërkesa për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 32, datë 21.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë
është e pabazuar në ligj.

25. Lidhur me kërkesën për sigurimin e objektit të padisë, duke pezulluar procedurën
administrative pranë Këshilli të Lartë Gjyqësor për pozicionin e anëtarit të Gjykatës së Lartë
nga radhët e juristëve jogjyqtar, Kolegji vlerëson se kjo kërkesë është e pabazuar në ligj.

26. Neni 28 të ligjit nr. 49/2012 parashikon se “Me paraqitjen e padisë, paditësi mund
t’i kërkojë gjykatës marrjen e masave të sigurimit të padisë, në rastet kur ai tregon se gjatë
kohës së nevojshme të procesit, derisa të arrihet në marrjen e vendimit të themelit, ekziston
mundësia e ardhjes së një dëmi të rëndë e të pariparueshëm, që rrjedh nga ekzekutimi i
veprimit administrativ.”. Neni 30 i ligjit nr. 49/2012 parashikon llojet e masave për sigurimin
e padisë, nëpërmjet pezullimit të zbatimit të aktit administrative dhe/ose marrjen e masave të
tjera të përshtatshme.

27. Masa e sigurimit të padisë merret nga gjykata, kur paraqitet në eventualitet një
rrezik i rëndë dhe i pariparueshëm që duhet të rrjedhë nga ekzekutimi i veprimit
administrativ. Në rastin konkret paditësja ka pretenduar pezullimin e procedurës
administrative të zgjedhjes së anëtarit të Gjykatës së Lartë, deri në marrjen e një vendimi që
zgjidh mosmarrëveshjen e themelit mes palëve ndërgjyqëse.

28. Neni 66 i Kodit të Procedurave Administrative parashikon: “1. Nëse organi publik
që zhvillon procedurën përballet me një çështje, zgjidhja e së cilës është parakusht për
zgjidhjen e procedurës dhe që përbën një çështje ligjore të pavarur, për zgjidhjen e së cilës
është kompetent një gjykatë ose organ tjetër (“çështja paraprake”), organi publik që zhvillon
procedurën administrative pezullon procedurën deri në marrjen e një vendimi të formës së
prerë për çështjen paraprake dhe njofton palën në lidhje me këtë.”

29. Kolegji vlerëson se pezullimi i vijimit të procedurës administrative pranë KLGJ
për emërimin e anëtarëve jogjyqtar pranë Gjykatës së Lartë, nuk çmohet si një “masë tjetër e
përshtatshme” e sigurimit të padisë, në kuptim të nenit 30 pika b) të ligjit nr. 49/2012. Kolegji
sjell në vëmendje se pezullimi i procedurës administrative, në referim të nenit 66 të Kodit të
Procedurave Administrative, është një vendimmarrje që mund të çmohet kryesisht nga ana e
organit publik.

30. Këshilli i Lartë Gjyqësor në datë 08.04.2021 ka paraqitur kërkesë për
përshpejtimin e gjykimit të çështjes nr. regj them. 31003-487-2020, datë 24.06.2020, duke
parashtruar: “Vijimi dhe përmbyllja e procedurës së ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë
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për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 172, datë
11.09.2019 determinohet nga përfundimi i shqyrtimit të çështjes së kandidates Znj. Kestrin
Katro, duke patur parasysh se tashmë pas datës 19.03.2021 në Gjykatën e Lartë ka filluar
ushtrimi i funksionit edhe për katër gjyqtar të rinj”. Ndodhur në këto kushte, Kolegji çmon se
kërkimi i paditëses për sigurimin e padisë ka mbetur pa objekt dhe ka humbur aktualitetin e
saj, në kushtet ku konstatohet se Këshilli i Lartë Gjyqësor ka pezulluar procedurat
administrative në pritje të vendimit gjyqësor për zgjidhjen në themel të mosmarrëveshjes mes
palëve ndërgjyqëse.

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”,
nenin 60/1 dhe nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile;

V E N D O S I:
1. Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga paditësja Kestrin Katro, për pezullimin e

ekzekutimit të vendimit nr. 32, datë 21.02.2020 të Gjykatës Administrative të
Apelit.

2. Mospranimin kërkesës së paraqitur nga paditësja Kestrin Katro për sigurimin e
objektit të padisë.

Tiranë, më 27.05.2021

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

Ilir PANDA Klodian Kurushi Sokol SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 41 i  Regj.Themeltar 

Nr. 41 i Vendimit 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

    Sokol SADUSHI - Kryesues 

Sokol BINAJ  - Anëtar 

Klodian KURUSHI - Anëtar 

 

 në datën 27.05.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen 

administrative, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:  Avokatura e Shtetit 

 

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 129, datë 25.02.2021 të 

Gjykatës Administrative të Apelit. 

  

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

 

në çështjen me palë : 

 

PADITËS:  Anila Branko 

 

PADITUR:  Qendra e Botimeve Zyrtare 

 

 

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 Anila 

Branko, ka punuar pranë palës së paditur në detyra të ndryshme për periudhën 26.05.2014-

09.11.2015. 

2. Nga ana e palës së paditur është nxjerrë urdhri nr. 43/3, datë 09.11.2015, për 

ndërprerjen e marrëdhënieve të punës, me motivacionin e shkeljes së disiplinës në punë në 

disa raste të përsëritura. 
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3. Për sa më sipër, paditësi duke pretenduar se pala e paditur ka vepruar në 

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

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 2074, datë 

28.04.2016 ka vendosur: “Rrëzimin e kërkesë padisë administrative si të pabazuar në prova 

dhe në ligj”.  

 5. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 129, datë 25.02.2021 

ka vendosur: “Ndryshimin e vendimit nr. 2074, datë 28.04.2016 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë. Pranimin pjesërisht të kërkesë padisë. Detyrimin e palës së paditur 

Qendra e Botimeve Zyrtare, të dëmshpërblejë paditësen Anila Branko me: 

- 1 (një) pagë mujore për mosrespektim të afatit të njoftimit të zgjidhjes së kontratës së punës. 

- 2 (dy) paga mujore për mosrespektim të procedurës së zgjidhjes së kontratës së punës. 

- 5 (pesë) paga mujore, për zgjidhje të menjëhershme dhe të pajustifikuar të kontratës së 

punës. 

Rrëzimin e kërkesë padisë për kërkimet e tjera”.  

6. Më datë 26.04.2021 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 është i pabazuar në ligj. 

- Në bazë të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, vendimi titull ekzekutiv duhet të 

pezullohet dhe të pritet vendimmarrja e Gjykatës së Lartë. 

- Ekzekutimi i titullit ekzekutiv ka nisur nga përmbaruesi gjyqësor dhe se detyrimi është 

në masën e 8 pagave. 

- Vlerësojmë nga ana jonë se ekziston një dyshim i arsyeshëm mbi ardhjen e një dëmi të 

rëndë dhe të pariparueshëm për buxhetin e QBZ-së, nëse do të ekzekutohej një vendim 

i cili është marrë në zbatim të gabuar të ligjit material. Duke qenë se kemi dy 

vlerësime të ndryshme të gjykatave, për të njëjtat fakte, vendimi i Gjykatë së Lartë do 

të ishte vendimtar për rivendosjen e të drejtave të palëve. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 

 

7. Kodi i Procedurës Civile dhe Ligji nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe 

gjykimin administrativ” (në vijim Ligji nr. 49/2012) kanë ofruar në disponibilitetin e palëve 

mjete që garantojnë mbrojtje të përkohshme procedurale. Të tilla janë kërkesat e palëve mbi 

masat e sigurimit të padisë, sipas nenit 202 e vijues të Kodit të Procedurës Civile apo nenit 28 

e vijues të Ligjit nr. 49/2012, kërkesa për dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm, 

sipas nenit 317 të Kodit të Procedurës Civile apo kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor 

të formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të Kodit të Procedurës Civile. Në çdo rast këto 

mjete juridike të mbrojtjes së përkohshme procedurale janë të lidhura funksionalisht me 

mjetet kryesore të aksesit në gjykatë, qoftë padinë apo ankimet. 

8. Universalisht për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji 

kërkon ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i 

subjektit paditës apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo 

vendimi i gjykatës (humus boni juris). Nga ana tjetër kërkohet që në rrethanat e çështjes të 

ekzistojë një rrezik i atçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të 

pariparueshëm nëse masa e përkohshme nuk merret nga gjykata (periculum in mora). Në këtë 

mënyrë masat e përkohshme procedurale paraqiten si mjete ligjore që garantojnë standardin e 

efektivitetit të vetë mjetit kryesor nga i cili ato varen, konkretisht padisë dhe ankimeve. 

9. Në mënyrë të posaçme neni 479 i Kodit të Procedurës Civile ka rregulluar kërkesën 

e palëve ndërgjyqëse, drejtuar Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 
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gjyqësor objekt rekursi. Kjo dispozitë është e zbatueshme në gjykimin administrativ në 

Gjykatën e Lartë sipas nenit 1 pika 2 të Ligjit nr. 49/2012. Në pikën 1 ajo parashikon se: 

“1. Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të 

vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: 

a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të 

pariparueshme; dhe/ose 

b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale që siguron ekzekutimin 

vendimit.”. 

10. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, Kolegji Administrativ i 

Gjykatës së Lartë vlerëson se, në një gjykim të natyrës të së drejtës publike, siç është edhe 

gjykimi administrativ, është e detyrueshme për kërkuesin, ashtu si edhe për gjykatën që do të 

vlerësojë pranimin ose jo të kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, 

respektimi me analogji edhe i kushteve ligjore, që parashikohen në nenin 29 të Ligjit nr. 

49/2012. Konkretisht nevojitet të arsyetohet domosdoshmërisht dhe qartësisht se: 

- ekziston dyshimi i arsyeshëm, mbi mundësinë e ardhjes së një dëmi të rëndë të 

pariparueshëm dhe të atëçastshëm për kërkuesin, për shkak të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë; 

- (nuk) cenohet rëndë interesi publik. 

11. Këto kushte ligjore duhet të interpretohen rast pas rasti dhe në përputhje me 

rrethanat konkrete të çështjes, duke garantuar se pranimi nga gjykata i kërkesës për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në varësi të inicuesit të 

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

12. Pra, Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës 

Civile, për pranimin e një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë të duhet të konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret 

ligjorë dhe/apo prova të palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një 

dëmi të menjëhershëm dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit 

gjyqësor të formës së prerë. Më tej eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar 

dhe provat respektive të saj. Në këtë kuptim argumentat e parashtruara të palës kërkuese 

duhet të jetë konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e 

tyre. Si rregull i përgjithshëm nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes 

së rekursit për të pranuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

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

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

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

Avokatura e Shtetit, është e pabazuar në ligj dhe si e tillë nuk duhet të pranohet. 

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

Civile, bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese Avokatura e Shtetit, gjendet 

edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të 

pezullohet ekzekutimit. 

15. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku 

është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën 

e paraqitur nga pala kërkuese Avokatura e Shtetit, të cilët nuk kanë parashtruar argumente 

lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre. 

16. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Avokatura e Shtetit 

kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë, në 
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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 do të vlerësohen në kohën kur të shqyrtohen në 

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

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

nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji thekson se pala kërkuese, Avokatura e Shtetit 

nuk ka parashtruar dhe nuk argumentuar lidhur me rrethanën konkrete që shërben për të 

vlerësuar se jemi përpara rastit, kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda për palën kërkuese Avokatura e 

Shtetit dhe/ose palën e paditur Qendra e Botimeve Zyrtare. 

18. Kolegji Administrativ vlerëson të evidentojë se, duke mbajtur parasysh edhe 

natyrën e mosmarrëveshjes mes palëve, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, si edhe 

natyrën dhe vlerën e detyrimeve që kërkohet të ekzekutohen në çështjen konkrete në 

shqyrtim, në interpretim dhe zbatim të drejtë të ligjit procedural, mbetet thjesht një kërkim 

dhe pretendim hipotetik dhe, si i tillë, i pambështetur në ligj, 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. 

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. 129, datë 25.02.2021 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. 129, datë 

25.02.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit, të paraqitur nga Avokatura e Shtetit. 

 

Tiranë, më datë 27.05.2021 

 

 

               ANËTAR                         ANËTAR                            KRYESUES 

 

       Klodian KURUSHI               Sokol BINAJ                  Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 157/523/5 i Regj.Themeltar 

Nr. 157/523/5 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

Sokol SADUSHI - Kryesues 

Sokol BINAJ  - Anëtar 

Klodian KURUSHI - Anëtar 

 

 në datën 27.05.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen 

administrative, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:  Avokatura e Shtetit 

 

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 2463, datë 19.09.2019 të 

Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, që ka lënë në fuqi me 

vendimin nr. 2136, datë 04.06.2018 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë. 

  

BAZA LIGJORE: Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile  

 

në çështjen me palë: 

 

PADITËS:  Astrit Kaptelli 

 

PADITUR:  Ministria e Drejtësisë 

 

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 Astrit 

Kaptelli ka marrë prej palës së paditur Ministria e Drejtësisë, Licencën e Përmbaruesit 

Gjyqësor Privat dhe mbi bazën e të cilës ushtron këtë aktivitet. 
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2. Nga ana e palës së paditur Ministria e Drejtësisë ka filluar një procedim disiplinor 

ndaj palës paditëse dhe me urdhri nr. 3119 datë 15.03.2018 i është hequr licenca me 

arsyetimin se ka kryer shkelje ligjore. 

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. 2136, datë 

04.06.2018 ka vendosur: “ Pranimin pjesërisht të kërkesë padisë. Shfuqizimin e urdhrit të 

Ministrit të Drejtësisë nr. 3119 prot., datë 15.03.2018 “Për heqjen e certifikatës 

përmbarimore nga regjistri i përmbaruesve gjyqësor privat”, përmbaruesit Astrit Kaptelli. 

Rrëzimin për pjesën tjetër të kërkesë padisë”. 

5. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 2463, datë 19.09.2019 

ka vendosur: “ Lënien në fuqi të vendimit nr. 2136, datë 04.06.2018 të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë”. 

6. Më datë 19.12.2019 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 një vendim i marrë në shkelje të 

dispozitave ligjore dhe me shkelje të normave procedurale. 

- Vendimi i gjykatës është i pabazuar për faktin se në rastin objekt gjykimi konstatohet 

lehtësisht se akti i kundërshtuar ka dalë në respektim me nenin 99 të ligjit nr. 44/2015 

dhe të ligjit nr. 10031 datë 11.12.2008 “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor 

privat”. 

- Përmbaruesi Astrit Kaptelli ka vepruar në shkelje të neni 511, 513 dhe 515 të KPC, 

pasi ka kryer veprime në kundërshtim me nenin 32 shkronja “f” dhe nenit 40 të ligjit 

nr. 10031/2008, si dhe me urdhrin nr. 4321/4 datë 18.07.2017 të Ministrit të 

Drejtësisë. 

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të 

pazëvendësueshme. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 

 

7. Kodi i Procedurës Civile dhe Ligji nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe 

gjykimin administrativ” (në vijim Ligji nr. 49/2012) kanë ofruar në disponibilitetin e palëve 

mjete që garantojnë mbrojtje të përkohshme procedurale. Të tilla janë kërkesat e palëve mbi 

masat e sigurimit të padisë, sipas nenit 202 e vijues të Kodit të Procedurës Civile apo nenit 28 

e vijues të Ligjit nr. 49/2012, kërkesa për dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm, 

sipas nenit 317 të Kodit të Procedurës Civile apo kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor 

të formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të Kodit të Procedurës Civile. Në çdo rast këto 

mjete juridike të mbrojtjes së përkohshme procedurale janë të lidhura funksionalisht me 

mjetet kryesore të aksesit në gjykatë, qoftë padinë apo ankimet. 

8. Universalisht për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji 

kërkon ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i 

subjektit paditës apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo 

vendimi i gjykatës (humus boni juris). Nga ana tjetër kërkohet që në rrethanat e çështjes të 

ekzistojë një rrezik i 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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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 

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 Avokatura e Shtetit, 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 Avokatura e Shtetit, 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 



4 

 

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. 

17. 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.  

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 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 për palën kërkuese Avokatura e Shtetit. 

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 Avokatura e Shtetit, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 2463, datë 19.09.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit 

Tiranë, që ka lënë në fuqi me vendimin nr. 2136, datë 04.06.2018 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. 2463, datë 

19.09.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, që ka lënë në fuqi me vendimin nr. 

2136, datë 04.06.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, të paraqitur nga 

Avokatura e Shtetit. 

 

Tiranë, më datë 27.05.2021 

 

 

             ANËTAR                             ANËTAR                                  KRYESUES 

 

       Klodian KURUSHI                     Sokol BINAJ            Sokol SADUSHI 
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