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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 124/465 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 21.09.2020, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim me Nr. Akti
465/2019, që i përket:

KËRKUES: Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të
Apelit, me nr. 2254, datë 12.07.2019.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen administrative me palë:

PADITËS: Shoqëria e Sigurimit “Eurosig” sh.a.

I PADITUR: Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.

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 shfuqizimin e vendimit nr. 162, datë 30.07.2018, të palës së paditur dhe
masave të marra sipas atij vendimi si dhe detyrimin e kësaj pale të njohë investimet e bëra
nga paditësi në blerjen e aksioneve.

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 261 (80-
2019-274), datë 01.02.2019, ka vendosur:
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- Pranimin e kërkesëpadisë.
- Shfuqizimin e aktit administrativ, vendimit nr. 162, datë 30.07.2018, të Autoritetit të

Mbikëqyrjes Financiare.
- Detyrimin e palës së paditur, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, të njohë interesat e

kryera prej palës paditëse Eurosig sh.a., në blerjen e aksioneve në kompani të cilat
nuk tregtohen në tregje të rregullave në Republikën e Shqipërisë, si aktive në mbulim
të provigjioneve teknike e aftësisë paguese.

- Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur.
3. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 2254 (86-2019-2581), datë

12.07.2019, ka vendosur:
- Lënien në fuqi të vendimit nr. 261, datë 01.02.2016, të Gjykatës Administrative të

Shkallës së Parë Tiranë.
4. Kundër vendimit nr. 2254 (86-2019-2581), datë 12.07.2019, të Gjykatës

Administrative të Apelit, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Autoriteti i Mbikëqyrjes
Financiare, e cila ka kërkuar ndryshimin e këtij vendimi si dhe të vendimit nr. 261 (80-2019-
274), datë 01.02.2019, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, dhe rrëzimin e
padisë.

5. Pala e paditur, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, së bashku me rekursin, ka
paraqitur përpara Gjykatës së Lartë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 261
(80-2019-274), datë 01.02.2019, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë
në fuqi me vendimin nr. 2254 (86-2019-2581), datë 12.07.2019, të Gjykatës Administrative
të Apelit, duke parashtruar këto shkaqe:

- Vendimet e gjykatave janë dhënë në kundërshtim me ligjin material dhe provat e
administruara në gjykim.

- Ekzekutimi i vendimit të formës së prerë do të sillte pasoja të rënda e të
pariparueshme për konsumatorët dhe qëndrueshmërinë financiare.

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:
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“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.

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.
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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, Autoriteti i Mbikëqyrjes
Financiare, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 261 (80-2019-274), datë 01.02.2019,
të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 2254 (86-
2019-2581), datë 12.07.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit.

Tiranë, më 21.09.2020

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. 153/1-517 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 21.09.2020, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim me Nr. Akti
153/1-517/2019, që i përket:

KËRKUES: Autoriteti i Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 6192 (80-2016-6229), datë
22.12.2016, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë
në fuqi me vendimin nr. 1642, datë 30.05.2019, të Gjykatës
Administrative të Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen administrative me palë:

PADITËS: Shoqëria “Lotaria Kombëtare” sh.p.k.

I PADITUR: Autoriteti i Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit.

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, Shoqëria “Lotaria Kombëtare” sh.p.k., i është drejtuar me padi
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, me objekt të përshkruar në pjesën hyrëse
të këtij relacioni.
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2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 6192 (80-
2016-6229), datë 22.12.2016, ka vendosur:

- Pranimin e kërkesëpadisë së paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “Lotaria
Kombëtare” sh.p.k.

- Ndryshimin e aktit administrativ, shkresës nr. 3424/1 prot, datë 06.07.2016, të nxjerrë
nga pala e paditur, Autoriteti i Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit.

- Detyrimin e palës së paditur, Autoriteti i Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit, të vazhdojë
procedurën për miratimin e lojës “Lotaria e Garave Virtuale” dhe “Rregullave të
Përgjithshme për lojën Lotaria e Garave Virtuale”, sipas kërkesës së paraqitur nga
pala paditëse.

- Ndryshimin e aktit administrativ shkresës nr. 3425/1 prot, datë 06.07.2016, dhe
shkresës nr. 3424/1 prot, datë 15.08.2016, të nxjerra nga pala e paditur Autoriteti i
Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit.

- Detyrimi i palës së paditur Autoritetit i Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit, të vazhdojë
procedurën për miratimin e lojës “Lotaria e Garave Virtuale” dhe “Rregullave të
Përgjithshme për lojën Lotaria e Garave Virtuale”, sipas kërkesës së paraqitur nga
pala paditëse.
3. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 1642, datë 30.05.2019, ka

vendosur:
- Lënien në fuqi të vendimit nr. 6192 (80-2016-6229), datë 22.12.2016, të Gjykatës

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
4. Kundër vendimit nr. 1642, datë 30.05.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit,

ka paraqitur rekurs pala e paditur, Autoriteti i Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit, e cila ka
kërkuar ndryshimin e këtij vendimi si dhe të vendimit nr. 6192 (80-2016-6229), datë
22.12.2016, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, dhe rrëzimin e padisë.

5. Pala e paditur, Autoriteti i Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit, në datën
01.10.2019, ka paraqitur përpara Gjykatës Administrative të Apelit një kërkesë për
pezullimin e vendimit nr. 6192 (80-2016-6229), datë 22.12.2016, të Gjykatës Administrative
të Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1642, datë 30.05.2019, të Gjykatës
Administrative të Apelit, duke parashtruar këto shkaqe:

- Në rast se do të vihet në ekzekutim vendimi i gjykatës, nëpërmjet të cilit Autoriteti i
Mbikëqyrjes duhet t’i japë shoqërisë “Lotaria Kombëtare” sh.p.k., miratimin e
lojërave “Lotaria e Garave Virtuale” dhe “Rregullave të Përgjithshme për lojën
Lotaria e Garave Virtuale”, të cilat janë lojëra që mund të organizohen vetëm nga
organizatorët e licencuar në kategorinë “kazino” dhe “resort kazino”, kjo do të sillte
si pasojë një kaos në tregun e lojërave të fatit.

- Gjithashtu sqarojmë se zbatimi i vendimit nga ana e Autoritetit të Mbikëqyrjes së
Lojërave të Fatit do të binte në kundërshtim me dispozitat e ligjit nr. 155/2015 “Për
lojërat e faktit në Republikën e Shqipërisë” si dhe me politikat shtetërore në lidhje me
lojërat e fatit, të cilat kanë si qëllim sistemimin dhe kufizimin e tyre vetëm te shoqëritë
e licencuara në kategorinë “kazino” dhe “resort kazino”.
6. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 215, datë 14.11.2019, ka

vendosur:
- Shpalljen e moskompetencës funksionale të Gjykatës Administrative të Apelit për

shqyrtimin e çështjes nr. 283 regjistri, datë 03.10.2019 regjistrimi të paraqitur nga
kërkuesi Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare me objekt: “Pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 1642, datë 08.07.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë” dhe
përcjelljen e akteve për kompetencë gjykimi Gjykatës së 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 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.

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 iniciuesit 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. Mungesa në kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore passjell
mospranimin e kërkesës për pezullim.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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, Autoriteti i Mbikëqyrjes së
Lojërave të Fatit., për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 6192 (80-2016-6229), datë
22.12.2016, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me vendimin
nr. 1642, datë 30.05.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit.

Tiranë, më 21.09.2020

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. 248 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 21.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 248 dhe 258
Regjistri, datë 24.08.2020 dhe datë 15.09.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
Ministria e Brendshme

OBJEKTI: Kërkesë për pezullimin e Vendimit nr. 665, datë 24.06.2020 të
Gjykatës së Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile

Në çështjen me palë:

PADITËS: Z. Frederik Skandaj
Znj. Taze Skandaj

E PADITUR: Ministria e Brendshme
Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë

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 Vendore e Policisë Lezhë.

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me Vendimin nr. 4705
(4810), datë 06.12.2017 ka vendosur:

“- Pranimin e kërkesë padisë.
- Detyrimin e të paditurve, Ministria e Brendshme dhe Drejtoria Vendore e Policisë

Lezhë, që solidarisht të dëmshpërblejë paditësin, Frederik Skandaj, në shumën
15.000.000 Lekë.

- Detyrimin e të paditurve, Ministria e Brendshme dhe Drejtoria Vendore e Policisë
Lezhë, që solidarisht të dëmshpërblejë paditësien Taze Skandaj në shumën
15.000.000 Lekë.

- Shpenzimet gjyqësore e ngarkohen palës së paditur.
- Shlyerja e detyrimeve si më sipër të bëhet me tre këste të barabarta, brenda një

afati 18 muaj nga momenti që vendimi të marrë formë të prerë.”

3. Gjykata Administrative e Apelit me Vendimin nr.665(86-2020-780), datë
24.06.2020 ka vendosur:

“- Lënien në fuqi të Vendimit nr. 4705, datë 06.12.2017 të Gjykatës Administrative të
Shkallës së Parë Tiranë.”

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 24.08.2020 pala debitore dhe
rekursuese ka paraqitur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë. 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 dhe më tej, në varësi
të vendimmarrjes gjyqësore përfundimtare mbi çështjen, të procedohet me ekzekutimin e
detyrueshëm;

- Vlera e detyrimit është shumë e madhe dhe passjell bllokimin e veprimtarisë së
institucionit;

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

5. Pala e paditur, Ministria e Brendshme, me datë 15.09.2020 ka paraqitur një
kërkesë për pezullim. Në kërkesën për pezullim parashtrohet se:

- Kundër vendimit është ushtruar rekurs dhe çështjet pret të gjykohet në Gjykatën e
Lartë;

- Ministria e Brendshme nuk ka legjitimitet pasiv në këtë çështje, pasi nuk ka as
veprime dhe as mosveprime të saj që të kenë shkaktuar faktin e paligjshëm.

6. Ekzekutimi i detyrueshëm ka nisur nga ana e shërbimit përmbarimor. 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.

7. Për shkak të koneksitetit dhe duke qenë se të dy kërkesat drejtoheshin ndaj të njëjtit
vendim dhe nga dy debitorët solidar të të njëjtit titull ekzekutiv, Kolegji Administrativ,
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bazuar në nenin 55 dhe 480 të Kodit të Procedurës Civile, vendosi bashkimin e kërkesave dhe
gjykimin e tyre njëherazi. Duke qenë se njoftimi i kërkesës së parë për pezullim u bë dhe
kaloi edhe afati për paraqitjen e parashtresave, Kolegji Administrativ, duke konstatuar se
përmbajtja e kërkesës së dytë për pezullim ishte e njëjtë përgjithësisht me të parën,
megjithëse urdhëroi njoftimin e palëve për atë, vlerësoi të procedonte me gjykimin e
kërkesave të bashkuara në një proces të vetëm

6. VLERËSIMI I KOLEGJIT ADMINISTRATIV TË GJYKATËS SË LARTË

8. 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.

9. 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.

10. 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.”.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se kërkesa për pezullimin e
vendimit gjyqësor të formës së prerë e palëve kërkuese është e bazuar në nenin 479 të Kodit
të Procedurës Civile dhe për rrjedhojë duhet të pranohet. Duke qenë se ekzekutimi i
detyrueshëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë ka nisur nga shërbimi përmbarimor, del
se në këtë çështje ka një rrezik eminent dhe urgjencë për të konkluduar se pasojat e
ekzekutimit do të ezaurohen dhe se për rrjedhojë titulli ekzekutiv do të ekzekutohet. Kolegji
mban parasysh në këtë vlerësim edhe vlerën relativisht të lartë të detyrimit që rëndon tek
debitorët e titullit ekzekutiv. Kolegji vlerëson se në rastin konkret të dy rekurset e paraqitura
në shqyrtim nuk janë haptazi të pabazuara në ligj dhe se gjithashtu ato paraqesin shkaqe të
cilat kanë rëndësi për zgjidhjen e çështjes dhe se si të tilla ka nevojë që të procedohet me
shqyrtimin e tyre. Çështje të tilla ligjore me një rëndësi thelbësore për jurisprudencën, si nisja
e afatit të parashkrimit të padisë në rastet e shkaktimit të dëmit jashtëkontraktor të shkaktuar
nga organet e administratës publike, dhe legjitimiteti pasiv material i Ministrisë së
Brendshme, janë të tilla që duhet të shqyrtohen në juridiksionin rishikues të Gjykatës së
Lartë. Gjithashtu Kolegji vlerëson se deri në pritje të shqyrtimit të rekurseve objekt gjykimi
ka shkaqe ligjore që të justifikojnë pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së
prerë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile.

16. Njëkohësisht Kolegji mban parasysh Rregulloren e Gjykatës së Lartë, në të cilën
parashikohet se vendimmarrja e ndërmjetme e Kolegjit Civil apo Kolegjit Administrativ për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë objekt rekursi, është një nga
shkaqet për të cilat duhet që shqyrtimi i çështjes të përshpejtohet. Në këtë kuptim Kolegji
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vlerëson se vendimmarrja e ndërmjetme e pezullimit në këtë rast duhet të shoqërohet edhe me
disponimin e ndërmjetëm të përshpejtimin e gjykimit, sipas nenit 125 të Kodit të Procedurës
Civile dhe pikës 2 të nenit 61 të Ligjit nr. 49/2012. Në këtë mënyrë gjykimi i rekurseve të
kësaj çështje duhet të planifikohet të përfshihet në seancat e ardhshme të dhomave të
këshillimit të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

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:

Pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 4705 (4810), datë 06.12.2017 të Gjykatës
Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me Vendimin nr. 665 (86-2020-780),
datë 24.06.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit.

Përshpejtimin e gjykimit të çështjes, duke e planifikuar për shqyrtim në dhomë
këshillimi.

Tiranë, me datë 21.09.2020

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

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 251 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 21.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 333 Prot., datë
18.06.2019, si më poshtë:

KËRKUES: Ministria e Financave dhe Ekonomisë

OBJEKTI: Kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 38, datë
20.01.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe Vendimin
nr. 768, datë 30.05.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Vlorë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen me palë:

PADITËS: Z. Altin Hoxha

I PADITUR: Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Dega e Thesarit Fier

PERSON I TRETË: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier

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. FAKTET E ÇËSHTJES
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1. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë me Vendimin Nr. 768, datë
30.05.2017 ka vendosur ndër të tjera:

“1. Pranimin e pjesshëm të kërkesë-padisë.
2. Detyrimin e palës së paditur, Zyrës së Thesarit Fier të shpërblejë paditësin, Altin

Hoxha, në shumën prej 505.500 Lekë për kompensim për burgim të padrejtë.
3. Rrëzimin e pjesës tjetër të padisë.”

2 Gjykata Administrative e Apelit me Vendimin nr. 38, datë 20.01.2020 ka
vendosur:

“Lënien në fuqi të Vendimit nr. 768, datë 30.05.2017 të Gjykatës Administrative të
Shkallës së Parë Vlorë.”.

3. Kundër Vendimit nr. 38, datë 18.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit ka
ushtruar rekurs pala e paditur, Dega e Thesarit Fier. Në rekurs është kërkuar ndryshimi i
vendimeve të të dy gjykatave të faktit dhe rrëzimi i padisë si e pabazuar në ligj.

4. Me datë 08.09.2020 Ministria e Financave ka paraqitur në Gjykatën e Lartë
një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. Në
kërkesë parashtrohet se:

- Përmbaruesi gjyqësor ka sjellë lajmërimin për ekzekutim vullnetar dhe kanë nisur
procedurat e ekzekutimit të detyrueshëm;

- Pala paditëse duhet të përfitonte dëmshpërblim në raport me pagën minimale në
shkallë vendi, pasi ka qenë i papunë të paktën një muaj para burgimit;

- Nuk ka buxhet të planifikuar për ekzekutimin e këtij vendimi gjyqësor dhe se
vendimi duhet të pezullohet, deri në shqyrtimin e rekursit nga Kolegji
Administrativ i Gjykatës së Lartë;

- Shuma është relativisht e konsiderueshme dhe se ekzekutimi i këtij vendimi
gjyqësor do të sillte pasoja të rënda, duke qenë se është e pamundur të merret
mbrapsht shuma në rast se vendimi titull ekzekutiv ndryshohet.

5. Rezulton përmbaruesi gjyqësor ka realizuar njoftimin e debitorit për ekzekutimin
vullnetar. 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,
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
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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 është e pabazuar në ligj dhe si e tillë nuk duhet të
pranohet. Gjykata e Lartë konstaton se shkaqet e rekursit janë paraqitur si shkaqe të kërkesës
për pezullimin e vendimit të formës së prerë dhe 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. Nga ana tjetër pala kërkuese nuk ka paraqitur argumentet
dhe provat konkrete për vërtetimin e dëmit të pariparueshëm dhe të atëçastshëm që palës
debitore mund t’i vijë nga ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Për rrjedhojë
Kolegji konkludon se kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor nuk mundet të ketë
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 479 të Kodit të Procedurës
Civile;

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së Ministrisë së Financave për pezullimin e ekzekutimit të
Vendimit nr. 38, datë 20.01.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe Vendimin
nr. 768, datë 30.05.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.

Tiranë, me datë 21.09.2020

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

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 254 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 21.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 254 Regjistri
Themeltar, datë 10.09.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Bashkia e Tiranës

OBJEKTI: Pezullimi i zbatimit të Vendimit nr. 1780, datë 13.04.2016 të Gjykatës
Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, që është ndryshuar me
Vendimin nr. 215 (86-2020-236), datë 05.02.2020 të Gjykatës
Administrative të Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen civile me palë:

PADITËS: Znj. Natasha Benga

I PADITUR: Bashkia e Tiranës

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. FAKTET E ÇËSHTJES

1. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me Vendimin Nr. 1780, datë
13.04.2016 ka vendosur ndër të tjera:

“Rrëzimin e padisë së paditëses Natasha Benga si të pabazuar në ligj dhe në prova.”.
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2. Gjykata Administrative e Apelit me Vendimin nr. 215 (86-2020-235), datë
05.02.2020 ka vendosur:

“1. Ndryshimin e Vendimit nr. 1780 (80-2016-1762), datë 13.04.2016 të Gjykatës
Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

2. Pranimin e pjesshëm të padisë.
3. Detyrimin e palës së paditur, Bashkia Tiranë, t’i dëmshpërblejë paditëses, Natasha

Benga:
- 2 muaj pagë për moszbatim të procedurës për zgjidhjen e kontratës së punës;
- 3 muaj pagë për mosrespektim të afatit të njoftimit;
- 12 muaj pagë për zgjidhjen e menjëhershme, pa shkaqe të justifikuara të kontratës

së punës.
4. Rrëzimin e padisë për pjesën e papranuar të kërkimit për shpërblim për vjetërsi në

punë.”

3. Kundër Vendimit nr. 215 (86-2020-235), datë 05.02.2020 të Gjykatës
Administrative të Apelit ka ushtruar rekurs pala e paditur, Bashkia Tiranë. Në rekurs është
kërkuar ndryshimi i vendimeve të të dy gjykatave të faktit dhe rrëzimi i padisë si e pabazuar
në ligj.

4. Me datë 10.09.2020 Bashkia Tiranë ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. Në kërkesë
parashtrohet se:

- Bashkia Tiranë ka ushtruar rekurs kundër vendimit dhe çështja pritet të gjykohet
në Gjykatën e Lartë;

- Ekzekutimi i detyrueshëm i titullit ekzekutiv ka nisur dhe se ka rrezik që vendimi të
ekzekutohet edhe pse është marrë në kundërshtim me ligjin;

- Pozicioni i punës që pala paditëse ka pasur është shkrirë dhe se në këto kushte
marrëdhënia e punës është ndërprerë dhe për rrjedhojë shkaqet kanë qenë të
justifikuara, pasi ka dale urdhri i titullarit për ristrukturimit të institucionit dhe
më tej është konkluduar se pala paditëse nuk ka pasur arsimin përkatës për punën
që ushtronte;

- Nëse vendimi gjyqësor ekzekutohet atëhere do të rrezikohet veprimtaria e
institucionit dhe nuk do munden të përmbushen shërbimet dhe detyrimet ligjore
kundrejt qytetarëve;

- Nuk ka buxhet të planifikuar për ekzekutimin e këtij vendimi gjyqësor dhe se
vendimi duhet të pezullohet, deri në shqyrtimin e rekursit nga Kolegji
Administrativ i Gjykatës së Lartë.

5. Rezulton se përmbaruesi gjyqësor ka realizuar njoftimin e debitorit për ekzekutimin
vullnetar e më tej ka nisur ekzekutimi i detyrueshëm. 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 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 shkaqet e rekursit janë paraqitur si shkaqe të kërkesës
për pezullimin e vendimit të formës së prerë dhe 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. Nga ana tjetër pala kërkuese nuk ka paraqitur argumentet
dhe provat konkrete për vërtetimin e dëmit të pariparueshëm dhe të atëçastshëm që palës
debitore mund t’i vijë nga ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Për rrjedhojë
Kolegji konkludon se kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë nuk
mundet të ketë 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 479 të Kodit të Procedurës
Civile;

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së Bashkisë Tiranë për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit
nr. 1780, datë 13.04.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, që është
ndryshuar me Vendimin nr. 215 (86-2020-236), datë 05.02.2020 të Gjykatës Administrative
të Apelit.

Tiranë, me datë 21.09.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
ILIR PANDA ERVIN PUPE SOKOL SADUSHI
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