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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr.211/1 i Regj.Themeltar 

Nr.211/1 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Sokol  SADUSHI  Kryesues 

    Ervin PUPE   Anëtar 

Ilir PANDA   Anëtar    

 

në Tiranë, më datë 25.03.2021, mori në shqyrtim kërkesën për revokimin e pezullimit, 

me nr. akti 211/1, që i përket: 

 

KËRKUES:   Eduard Kelmendi 

 

OBJEKTI: Revokimi i vendimit nr. 211 regjistri, datë 17.04.2018 të Gjykatës së 

Lartë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 6161 (80-2015-

440000), datë 03.12.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 86(93), datë 19.01.2018 të 

Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. 

BAZA LIGJORE:  Neni 479/6 e Kodit të Procedurës Civile 

 

Në çështjen administrative me palë: 

 

PADITËS:   Eduard Kelmendi. 

 

E PADITUR:  Bashkia Tiranë 

 

OBJEKTI:   Detyrimi i punëdhënësit të paditur, Bashkia Tiranë të dëmshpërblejë 

punëmarrësin paditës me: 

   Tre paga mujore për mosrespektimin e afatit të njoftimit, parashikuar 

në nenin 143 të Kodit të Punës. 

   Dy paga mujore për mosrespektimin e procedurës së zgjidhjes së 

kontratës së punës, parashikuar nga neni 144 i Kodit të Punës. 

   Dymbëdhjetë paga mujore për zgjidhjen e menjëhershme të 

pajustifikuar të kontratës individuale të punës, të parashikuar në nenin 

155 të Kodit të Punës. 

   Katër paga mujore për vjetërsinë në punë, parashikuar nga neni 145 i 

Kodit të Punës. 
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KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, në 

dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve; 

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Rezulton se paditësi Eduard Kelmendi me urdhrin nr. 63 dhe nr. 1161 prot., datë 

03.08.2007 "Për lëvizje dhe emërim në detyrë" të Kryetarit të Njësisë Bashkiake nr. 10 Tiranë 

është emëruar në detyrën e Nënkryetarit të Njësisë Bashkiake nr. 10 Tiranë, detyrë të cilën e 

ka ushtruar deri më datë 21.08.2015. 

2. Me urdhrin nr. 11239, datë 21.08.2015 “Për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës”, 

Kryetari i Bashkisë Tiranë, në mbështetje të ligjit nr. 115/2014 “Për ndarjen administrative-

territoriale të njësisë vendore, si dhe Kreut IV të VKM nr. 510, datë 10.06.2015 "Për 

miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave dhe detyrimeve, personelit, aktiveve të 

trupëzuara dhe të patrupëzuara, të arkivave dhe të çdo dokumentacioni tjetër zyrtar në njësitë 

e qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo territorial", rezulton të ketë 

urdhëruar: "Ndërprerjen e marrëdhënies së punës me paditësin Eduard Kelmendi në detyrën 

Zëvendëskryetarit të Njësisë Bashkiake nr. 10 Tiranë, për shkak të shkrirjes së pozicionit të 

punës, si rezultat e ndarjes së re administrative-territoriale". 

3.Pala paditëse i është drejtuar me padi Gjykatës Administrativ të Shkallës së Parë 

Tiranë me objekt të pasqyruar në pjesën hyrëse të këtij vendimi. 

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me vendimin e saj Nr. 6161 

(80 2015-4440), datë 03.12.2015, ka vendosur: “1. Pranimin pjesërisht të kërkesës. 2. 

Detyrimin e palës së Paditur Bashkia Tiranë t’i paguajë paditësit Eduard Kelmendi si 

dëmshpërmblim pagën e 10 (dhjetë) muajve, për shkak të zgjidhjes së menjëhershme të 

pajustifikuar të kontratës së punës. 3. Detyrimin e palës së Paditur, Bashkia Tiranë t’i 

paguajë paditësit Eduard Kelmendi si dëmshpërmblim pagën e 2 (dy) muajve punë, për shkak 

të mosrespektimit të procedurës së zgjidhjes së kontratës së punës. 4. Detyrimin e palës së 

Paditur, Bashkia Tiranë t’i paguajë paditësit Eduard Kelmendi si dëmshpërmblim pagën e 3 

(tre) muajve punë për shkak të mosrespektimit të afatit të njoftimit të zgjidhjes së kontratës së 

punës. 5. Detyrimin e palës së Paditur Bashkia Tiranë t’i paguajë paditësit Eduard Kelmendi 

pagën e 4 (katër) muajve punë si dëmshpërmblim për vjetërsi në punë. 

5. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin e saj nr. 86 (93), datë 

19.01.2018 ka vendosur: "Lënien në fuqi të vendimit nr. 6161 (80-2015-4440), datë 

03.12.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë". 

6. Kundër vendimit nr. 86 (93), 19.01.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit 

Tiranë ka paraqitur rekurs pala e paditur, Bashkia Tiranë, e cila ka kërkuar ndryshimin e këtij 

vendimi, si dhe vendimit Nr. 6161 (80-2015-4440), datë 03.12.2015 të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe rrëzimin e padisë. 

7. Më datë 30.03.2018, pala e paditur ka paraqitur kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të titullit ekzekutiv, duke pretenduar se zgjidhja e marrëdhënies së punës është 

bërë për shkaqe të justifikuara, si pasojë e riorganizimit administrativo-territorial. Ekzekutimi 

i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme për Bashkinë 

Tiranë. 

8. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 211 Regjistri, datë 

17.04.2018 ka vendosur: “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 6161 (80-2015-4440), datë 
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03.12.2015, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me vendimin 

nr. 86 (93), datë 19.01.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.  

9. Kërkuesi, nëpërmjet përfaqësueses së tij me prokurë, në datën 03.08.2020 i është 

drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesë për revokimin e këtij vendimi, duke parashtruar: 

- Për revokimin e vendimit të pezullimit nuk kërkohet domosdoshmërisht ndryshimi i 

rrethanave, në të cilat është marrë ky vendim. 

- Shkaku i pretenduar nga pala e paditur Bashkia Tiranë në kërkesën e saj të vitit 2018 

për pezullimin e ekzekutimit, situata e rëndë financiare, nuk do të thotë se ekziston sot 

pas dy vitesh. 

- Kërkuesi nuk është vënë në dijeni në lidhje me kërkesën e Bashkisë Tiranë për 

pezullimin e ekzekutimit. 

- Edhe nëse situata e rëndë financiare vazhdon të ekzistojë sot pas dy vjetësh, kjo nuk e 

justifikon mosrealizimin e të drejtës së kreditorit, pas një afati kaq të gjatë. 

- Vlerësojmë se shkaqet, për të cilat është vendosur masa e pezullimit, pas kalimit të një 

kohe kaq të gjatë kanë ndryshuar sot. 

- Nuk mund të ekzekutohen vendime të formës së prerë, të cilat janë dhënë së fundmi 

dhe të lihet pa ekzekutuar një vendim që daton dy vite më parë. 

- Si pasojë e ekzekutimit të vendimit që është pezulluar vlerësojmë se nuk përkeqësohet 

situata financiare e palës së paditur.    

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

 

10. 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, siç 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. 

11. Për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji kërkon 

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

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

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

ekzistojë një rrezik i atëçastshëm dhe evident për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të 

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

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

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

12. 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: 

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

Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se, në një gjykim të natyrës të së drejtës 

publike, siç është edhe gjykimi administrativ, është e detyrueshme për kërkuesin, ashtu si 

edhe për gjykatën që do të vlerësojë pranimin ose jo të kërkesës për pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit gjyqësor, respektimi 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. 

14. 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. 

15. 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 që parashtrohen në kërkesë duhet të 

jenë konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e tyre. Si 

rregull i përgjithshëm nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes së 

rekursit për të pranuar një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

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

pezullim. 

16. Ndërkohë, Kodi i Procedurës Civile parashikon në nenin 497, paragrafi 6 se 

pezullimi i ekzekutimit të vendimit edhe mund të ndryshohet ose të revokohet me kërkesë të 

palës. Në këtë kuptim që të përligjet kërkesa për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit duhet që pala kërkuese të ketë argumente konkrete dhe të referuara edhe në fakte 

dhe prova që vërtetojnë mundësinë e ardhjes së pasojave të rënda, si pasojë e mosekzekutimit 

të vendimit. 

17. Revokimi i pezullimit të ekzekutimit të vendimit nuk është i pranueshëm nëse 

bazohet në të njëjtat argumente ligjore ose fakte të ngritura gjatë shqyrtimit të kërkesës për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit. Kolegji vlerëson se nuk ka asnjë pengesë për ngritjen e 

kërkesës për revokim, nëse ajo bazohet në rrethana të reja, ku përfshihen jo vetëm ndodhja e 

fakteve të reja krijuese të së drejtës apo të periculum in mora, por edhe përdorimi i provave të 

reja 

18. Mungesa në kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore passjell 

mospranimin e kërkesës për revokimin e pezullimit të vendimit. 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. 

19. Kolegji vlerëson se kërkesa për revokimin e vendimit të ndërmjetëm të pezullimit 

të vendimit gjyqësor të formës së prerë, e paraqitur nga pala paditëse, është e pabazuar në 

prova dhe në ligj dhe, si e tillë, duhet të rrëzohet. Kolegji vlerëson se nga data e marrjes së 

vendimit të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor dhe deri më sot, nuk provohet se 

kanë ndryshuar kushtet dhe kriteret që kanë ndikuar në caktimin e masës së përkohshme 

procedurale. Paditësi pretendon në kërkesën për revokimin e vendimit se shkaqet për të cilat 

është vendosur masa e pezullimit kanë ndryshuar për shkak të kalimit të një periudhe të gjatë 
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kohore, nga koha në të cilën është pretenduar vështirësi financiare e debitorit. Në kërkesë, 

paditësi nuk ka parashtruar rrethana që provojnë rëndimin e pozitës së tij si pasojë e 

pezullimit të ekzekutimit të vendimit, por argumenton mundësinë e përmirësimit të 

rrethanave të palës debitore, pa bashkëlidhur prova që të vërtetojnë këtë pretendim. 

20. Për rrjedhojë, Kolegji vlerëson se kërkesa për revokim e vendimit të pezullimit të 

ekzekutimit është e pabazuar dhe si e tillë nuk duhet të pranohet. 

      

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 Eduard Kelmendi për revokimin e 

vendimit nr. 211 Regjistri, datë 17.04.2018 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 

 

      Tiranë, më 25.03.2021 

 

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

 

  Ilir PANDA                                          Ervin PUPE                                    Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr.248/1 i Regj.Themeltar  

Nr.248/1 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 25.03.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 248/1 

datë 09.11.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:  Frederik Skandaj 

   Taze Skandaj 

 

OBJEKTI:  Kërkesë për revokimin e pezullimit të 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:  Frederik Skandaj 

   Taze Skandaj 

 

E PADITUR:  Ministria e Brendshme 

   Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë 

 

OBJEKTI:   Pagimi i dëmshpërblimit solidarisht në shumën 30.000.000 lekë për 

humbjen e jetës së viktimës Armando Skandaj në ngjarjen e datës 

17.07.2010 në vendin e quajtur “Ura e Cenit” në Lezhë. 

   

  

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Sokol Sadushi, mbi kërkesën për revokimin e 

pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 
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VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Kërkuesit janë trashëgimtarët ligjor të të ndjerit Armando Skandaj. Nga shqyrtimi i 

realizuar nga gjykata e fakti ka rezultuar se me datë 17.07.2010, rreth orës 16.00, është 

ngritur një postobllok nga Komisariati i Policisë Lezhë, pranë Urës së Cenit, me qëllim 

ndalimin dhe kontrollin e automjetit me targë TR-7870-R. Arsyeja e ngritjes së postbllokut ka 

qenë ndalimi i shtetasve, Ardit Skandaj dhe Flori Nikolli, të dyshuar për kryerjen e veprës 

penale "Vjedhja me armë në bashkëpunim", në dëm të shtetasve malazez Xhevat, Musa dhe 

Zoja Hidroviç. 

2. Automjeti me targë TR-7870-R, drejtohej nga shtetasi Ardit Skanda dhe brenda tij 

ndosheshin edhe shtetasit Flori Nikolli, në ndenjësen e parë dhe Armando Skandaj në 

ndenjësen e pasme. Automjeti është nisur në drejtim të qytetit të Lezhës, ndërkohë, në 

momentin që shtetasi Ardit Skandaj ka hyrë në Urën e Cenit është përballur me postbllokun e 

ngritur nga policia. Në këtë moment, ai nuk ka ndaluar automjetin dhe ka tentuar të largohet 

dhe nuk i është bindur forcave të policisë. 

3. Polica ka vazhduar ndjekjen dhe në fshatin Balldre, në aksin rrugor në drejtim të 

Shkodrës, është gjetur mjeti me targë TR-7870-R i braktisur, ku nga këqyrja e mjetit ka 

rezultuar se në ndenjësen e pasme është gjetur një person i vdekur, i cili pas verifikimeve të 

kryera ka rezultuar se ishte i ndjeri Armando Skandaj, i moshës 16 vjeç, njëkohësisht vëllai i 

shtetasit Ardit Skandaj. 

4. Nga veprimet e kryera në vijimësi dhe administrimi i akteve përkatëse rezultoi se 

vdekja e tij ishte shkaktuar me armë zjarri, e ardhur si rezultat i goditjeve nga jashtë-brenda. 

Lidhur me autorin e vrasjes së shtetasit Armando Skandaj, nga veprimet e kryera rezultoi se 

ajo është shkaktuar nga pakujdesia gjatë operacionit të datës 17.07.2010, dhe konkretisht nga 

oficeri i policisë që ka marrë pjesë në këtë operacion, shtetasi Skender Seferi, i cili në 

momentin që automjeti me targë TR-7870-R, i drejtuar prej shtetasit Ardit Skandaj ka arritur 

të çajë postbllokun e policisë,  ai ka gjuajtur me breshëri automatike në drejtim të mjetit, duke 

i shkaktuar vdekjen shtetasit Armando Skandaj. 

5. Ndodhur në këto kushte, paditësit i janë drejtuar gjykatës me kërkesëpadinë objekt 

gjykimi. 

6. 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 paditësen 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.” 

7. 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.” 

8. Pala e paditur ka ushtruar rekurs ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit 

dhe çështja është regjistruar për gjykim në Gjykatën e Lartë. Më datë 24.08.2020, pala 
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debitore dhe rekursuese ka paraqitur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë, duke pretenduar 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 parë 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. 

9. Gjithashtu, 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. 

 10. 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, 

bazuar në nenin 55 dhe 480 të Kodit të Procedurës Civile, vendosi bashkimin e kërkesave dhe 

gjykimin e tyre njëherazi dhe në përfundim me vendimin nr. 248 datë 21.09.2020 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...” 

11. Kërkuesit (paditësit) me datë 09.11.2020 i janë drejtuar Kolegjit Administrativ të 

Gjykatës së Lartë me kërkesë për revokimin e këtij vendimi, duke parashtruar ndër të tjera se: 

- mirëkuptojmë shkaqet e pezullimit pasi shuma është relativisht e madhe, por gjykata 

duhet të mbajë në konsideratë dëmin e madh e të pazëvendësueshëm që na është shkaktuar 

nga humbja e djalit 15 vjeçar. 

- për shkak të dhimbjes së madhe që ka shkaktuar ngjarja e ndodhur paditësi Frederik 

Skandaj ka pasur dhe pasoja në shëndet, duke u diagnostifikuar me “Leucemi Limforde 

cronike”, e cila ka nevojë për trajtim periodik, jashtë vendit. 

- Nevojat ekonomike për familjen, e cila përbëhet nga 6 persona janë jetike. 

- bashkëlidhur në cilësinë e provës parashtrojmë fletë përmbledhëse të daljes nga 

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, certifikatë familjare. 

 12. Me datë 25.11.2020 Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë ka paraqitur prapësime në 

lidhej me kërkesën për revokimin e pezullimit. Pala e paditur ka kërkuar rrëzimin e kërkesës 

si të pabazuar në prova dhe në ligj, pasi ekzekutimi i vendimit do të sillte pasoja të 

menjëhershme, duke qenë se ekzekutimi  i detyrueshëm ka nisur nga shërbimi përmbarimor. 

 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 

 

13. 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, siç 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 
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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. 

14. Për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji kërkon 

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

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

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

ekzistojë një rrezik i atëçastshëm dhe evident për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të 

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

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

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

15. 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: 

“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.”. 

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

Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se, në një gjykim të natyrës të së drejtës 

publike, siç është edhe gjykimi administrativ, është e detyrueshme për kërkuesin, ashtu si 

edhe për gjykatën që do të vlerësojë pranimin ose jo të kërkesës për pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit gjyqësor, respektimi 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. 

17. 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. 

18. 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 që parashtrohen në kërkesë duhet të 

jenë konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e tyre. Si 

rregull i përgjithshëm nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes së 

rekursit për të pranuar një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

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

pezullim. 

19. Ndërkohë, Kodi i Procedurës Civile parashikon në nenin 497, paragrafi 6 se 

pezullimi i ekzekutimit të vendimit edhe mund të ndryshohet ose të revokohet me kërkesë të 
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palës. Në këtë kuptim që të përligjet kërkesa për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit duhet që pala kërkuese të ketë argumente konkrete dhe të referuara edhe në fakte 

dhe prova që vërtetojnë mundësinë e ardhjes së pasojave të rënda, si pasojë e mosekzekutimit 

të vendimit. 

20. Revokimi i pezullimit të ekzekutimit të vendimit nuk është i pranueshëm nëse 

bazohet në të njëjtat argumente ligjore ose fakte të ngritura gjatë shqyrtimit të kërkesës për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit. Kolegji vlerëson se nuk ka asnjë pengesë për ngritjen e 

kërkesës për revokim, nëse ajo bazohet në rrethana të reja, ku përfshihen jo vetëm ndodhja e 

fakteve të reja krijuese të së drejtës apo të periculum in mora, por edhe përdorimi i provave të 

reja 

21. Mungesa në kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore passjell 

mospranimin e kërkesës për revokimin e pezullimit të vendimit. 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. 

22. Kolegji vlerëson se  kërkesa për revokimin e vendimit të ndërmjetëm të pezullimit 

të vendimit gjyqësor të formës së prerë, e paraqitur nga pala paditëse, është e pabazuar në 

prova dhe në ligj dhe, si e tillë, duhet të rrëzohet. Kolegji vlerëson se nga data e marrjes së 

vendimit të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor dhe deri më sot, nuk kanë 

ndryshuar kushtet dhe kriteret që kanë ndikuar në caktimin e masës së përkohshme 

procedurale. Referuar provave të paraqitura nga kërkuesi për të provuar ekzistencën e 

sëmundjes nga e cila vuan, rezulton se këto nuk janë prova të reja, të cilat të cilat janë 

formësuar pas vendimmarrjes së Gjykatës së Lartë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit. 

23. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se nga data e vendimmarrjes së ndërmjetme të 

pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës dhe deri më sot nuk ka ndryshuar 

asgjë nga kushtet dhe kriteret e caktimit të masës së përkohshme procedurale. Për rrjedhojë, 

kërkesa për revokim nuk duhet të pranohet 

 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 1, pika 2 të ligjit nr. 

49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, si 

dhe nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile; 

 

 

VENDOSI: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesit Frederik Skandaj, Taze Skandaj për 

revokimin e vendimit nr. 248 datë 21.09.2020 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 

 

                                                                                                   Tiranë, me datë 25.03.2021 

 

 

    ANËTAR                   ANËTAR                              KRYESUES 

 

             Ilir PANDA      Ervin PUPE    Sokol SADUSHI 
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