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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 202/1 i Regj.Themeltar 

Nr. 202/1 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Sokol  Sadushi  Kryesues 

    Sokol Binaj   Anëtar 

Klodian Kurushi  Anëtar    

 

Sot, në Tiranë, më datë 29.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen 

administrative me nr. 202/1 akti, që i përket: 

  

KËRKUES:                Fatmir Lleshi, Esmeralda Lleshi, Anxhela Lleshi, Jonilda    

                                              Lleshi, Jonus Lleshi 

 

OBJEKTI:              Revokimin e vendimit datë 24.04.2018 të Gjykatës së Lartë i      

                                              cili ka vendosur “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.495  

                                              datë 09.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë” 

 

BAZA LIGJORE:              Neni 479/6 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen administrative me palë: 

 

PADITËS:               Fatmir Lleshi, Esmeralda Lleshi, Anxhela Lleshi, Jonilda  

                                                Lleshi, Jonus Lleshi         

                   

I PADITUR:               Spitali Rajonal Berat 

                                               Spitali Rajonal Kuçovë 

 

 

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. Paditësit Fatmir Lleshi, Esmeralda Lleshi, Anxhela Lleshi, Jonilda Lleshi, Jonus Lleshi i 

janë drejtuar me padi Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, duke kërkuar detyrimin 

e palës së paditur për të shpërblyer dëmin pasuror dhe jopasuror që rrjedhë nga vdekja e 

trashëgimtares ligjore si pasojë e mjekimit të pakujdesshëm. 

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë me Vendimin Nr. 1740, datë 

17.12.2015 ka vendosur ndër të tjera: “- Pranimin e padisë. - Detyrimin e palës së paditur, 

Spitali Rajonal Berat dhe Spitali Rajonal Kuçovë, t'i paguajë solidarisht paditësit Fatmir Leshi 

si dëmshpërblim dëmi pasuror, në masën 1.367.716 Lekë. Kjo shumë përfaqëson pjesën takuese 

të dëmit pasuror, në masën 1/5 e saj, sipas dëshmisë së trashëgimisë së trashëgimlënëses Elvira 

Leshi. Detyrimin e palës së paditur. Spitali Rajonal Berat dhe Spitali Rajonal Kuçovë, t'i 

paguajë solidarisht paditësit Esmeralda Leshi si dëmshpërblim dëmi pasuror, në masën 

1.367.716 Lekë. Kjo shumë përfaqëson pjesën takuese të dëmit pasuror, në masën 1/5 e saj, sipas 

dëshmisë së trashëgimisë së trashëgimlënëses Elvira Leshi. - Detyrimin e palës së paditur, 

Spitali Rajonal Berat dhe Spitali Rajonal Kuçovë, t paguajë solidarisht paditësit Anxhela Leshi 

si demshpërblim demi pasuror, në masën 1.367.716 Lekë. Kjo shumë përfaqëson pjesën takuese 

të dëmit pasuror, në masën 1/5 e sa sipas dëshmisë së trashëgimisë së trashëgimlënëses Elvira 

Leshi. - Detyrimin e palës s paditur, Spitali Rajonal Berat dhe Spitali Rajonal Kuçovë, t'i 

paguajë solidarisht paditës Jonilda Leshi si demshperblim demi pasuror. ne masen 1367.716 

Leke Kjo shumë përfaqëson pjesen takuese te demit pasuror, ne masën 1/5 e saj, sipas deshmise 

se trashëgimisë së trashëgimlënëses Elvira Leshi - Detyrimin e palës së paditur, Spitali Rajonal 

Berat dhe Spitali Rajonal Kuçovë të paguaje solidarisht paditesit Jonus Leshi si dëmshperblim 

dëmi pasuror, në masën 1 367 716 Lekë. Kjo shumë përfaqëson pjesen takuese të dëmit pasuror, 

në masën 1/5 e saj, sipas dëshmisë së trashëgimisë se trashëgimlënëses Etsira Leshi. - Detyrimin 

e pales se paditur. Spitali Rajonal Berat dhe Spitali Rajonal G Kiçově, t'i paguajè solidarisht të 

gjithë paditësave sẽ bashku Esmeralda leshi, Anxhela leshi. Jonilda Leshi dhe Jonus leshi, si 

dëmshpërblim dëmi pasuror në formën e shpenzimeve per përkujdesje, në masën 2.422.341 Lekë, 

Detyrimin e palës së paditur Spitali Rajonal Bera dhe Spitali Rajonal Kuçovë, t'i paguajë 

solidarisht të gjithë paditësave së bashku Esmeralda Leshi. Anxhela Leshi, Jonilda Leshi dhe 

Jonus Leshi, si dëmshpërblim dëmi pasuror ! formën e shpenzimeve për përkujdesje, në masën 

2.422.341 Lekë. - Detyrimin e palës paditur, Spitali Rajonal Berat dhe Spitali Rajonal Kuçovë, 

t'i paguajë solidarisht paditës Fatmir Leshi dëmshpërblim dëmi jopasuror në formën e dëmit 

moral dhe ekzistencial masën 9.197.973 Lekë. Shuma e sipërcituar përbën shumën e 

përgjithshme të dëmit moral dhe ekzistencial sipas vlerave maksimale të dëmshpërblimit, në 

përputhje me variantin e të akt ekspertimit të ekspertit të dëmeve shëndetësore. - Detyrimin e 

palës së paditur, Spitalit Rajonal Berat dhe Spitali Rajonal Kuçovë, t'i paguajë solidarisht 

paditësit Esmeralda Leshi dëmshpërblim dëmi jopasuror në formën e dëmit moral dhe 

ekzistencial në masën 9.197.973 Lekë. Shuma e sipërcituar përbën shumën e përgjithshme të 

dëmit moral dhe ekziston sipas vlerave maksimale të dëmshpërblimit, në përputhje me variantin 

e dytë të ekspertimit të ekspertit të dëmeve shëndetësore. Detyrimin e palës së paditur, Spitalit 

Rajonal Berat dhe Spitali Rajonal Kuçovë, t'i paguajë solidarisht paditësit Anxhela Leshi 

dëmshpërblim dëmi jopasuror në formën e dëmit moral dhe ekzistencial në masën 9.197.973 

Lekë. Shuma e sipërcituar përbën shumën e përgjithshme të dëmit moral dhe ekziston sipas 
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vlerave maksimale të dëmshpërblimit, në përputhje me variantin e dytë të ekspertimit të ekspertit 

të dëmeve shëndetësore. - Pushimin e gjykimit në lidhje me kërkesën për dëmshpërblim dëmi jo 

pasuror në formën e dëmit moral dhe atij ekzistencial për dy paditësat Jonilda Leshi dhe Jonus 

Leshi. Detyrimin e palës së paditur. Spitali Rajonal Berat dhe Spitali Rajonal Kuçovë, t'i 

paguajë solidarisht shpenzimet gjyqësore, ta regjistrimit të padisë, ato të kryerjes së 

ekspertimeve psikologjike dhe përllogaritjes së sikurse dhe shpenzimet e përfaqësimit të 

paditësave me një avokate sipas faturave to bashkëlidhur në shumën e përgjithshme prej 797.000 

Lekë.". 

3. Gjykata Administrative e Apelit me Vendimin nr. 495, datë 09.02.2017 vendosur: 

"Lënien në fuqi të Vendimit Nr. 1740, datë 17.12.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Vlorë." 

4. Kundër vendimit nr. 495, datë 09.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit ka ushtruar 

rekurs Avokatura e Shtetit, duke kërkuar ndryshimin e të dy vendimeve të gjykatave të faktit dhe 

rrëzimin e padisë si e pabazuar në ligj dhe në prova. Kundër vendimit nr. 495, datë 09.02.2017 të 

Gjykatës Administrative të Apelit ka ushtruar rekurs pala e paditur Spitali Rajonal Berat, duke 

kërkuar ndryshimin e dy vendimeve të gjykatave të faktit dhe rrëzimin e padisë si të pabazuar në 

ligj dhe në prova. 

5. Me datë 28.03.2018 pala e paditur Spitali Rajonal Berat dhe me datë 06.04.2018 pala e 

paditur Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kuçovë, kanë paraqitur kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 1740, datë 17.12.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 495 datë 09.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit. 

6. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 202 Regjistri, datë 

24.04.2018, ka vendosur: “Pezullimin e ekzekutimit të Vendimit Nr. 1740, datë 17.12.2015 të 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, lënë në fuqi me Vendimin nr. 495, datë 

09.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit derisa çështja të shqyrtohet nga Kolegji 

Administrativ i Gjykatës së Lartë.” 

7. Kërkuesit, nëpërmjet përfaqësuesit me prokure të posaçme, në datën 13.07.2020, i është 

drejtuar Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë me kërkesë për revokimin e këtij vendimi, 

duke parashtruar:  

“- Kodi Procedurës Civile nuk ka parashikuar se cilat do të ishin shkaqet që do ta çonin 

gjykatën për të revokuar një vendim të dhënë nga vet ajo por nga një interpretim i gjerë i 

dispozitave ligjore mund të arsyetojmë se ndryshimi i rrethanave që kanë sjell pezullimin 

mund të ishte një nga shkaqet. 

 - Debitorët kishin marrë të gjitha masat për ekzekutimin e titullit ekzekutiv me çeljen e 

fondit përkatës, nuk është e qartë cili do të ishte dëmi i pariparueshëm që do ti vinte 

këtyre institucioneve kur pagesa do të kryhej nga një fond specifik i miratuar nga 

Ministria e Shëndetësisë dhe Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. 

Ky vendim solli ndër të tjera djegien e fondit që nuk mundi të përdorej për qëllimi për të 

cilin ishte çelur. 

 - Pala kreditore gjendet në vështirësi të madhe ekonomike, sociale dhe morale. 

Kryefamiljari ka një gjendje ekonomike shumë të vështirë, nuk përfiton ndihmë 

ekonomike nga shteti, jeton në një banesë të dëmtuar dhe është i paralizuar.”. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ  

   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 
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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 3 mjete juridike të 

mbrojtjes së përkohshme procedurale janë të lidhura funksionalisht me mjetet kryesore të aksesit 

në gjykatë, qoftë padinë apo ankimet.   

9. 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.  

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, 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.  

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. Kolegji çmon se kërkesa për revokimin e vendimit të ndërmjetëm të pezullimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, e paraqitur nga pala paditëse dhe kreditore, është e 

pabazuar në ligj dhe si e tillë duhet të rrëzohet. 

14. Kolegji vlerëson se bazuar 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.  

15. 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 
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kërkesës për revokim, nëse ajo bazohet në rrethana të reja, ku përfshihen jo vetëm ekzistenca e 

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

reja.  

16. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji pasi u njoh me shkaqet e paraqitura nga 

kërkuesit në kërkesën për revokimin e vendimit të ndërmjetëm të pezullimit të vendimit gjyqësor 

të formës së prerë nr. 202 Regjistri, datë 24.04.2018 të Kolegjit Administrativ, vlerëson se 

kërkesa e paraqitur, 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. Në kërkesë, paditësit nuk kanë parashtruar rrethana që 

provojnë dhe krijojnë bindjen për rëndimin e pozitës së tij si pasojë e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 1, pika 2, nenin 29 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 kërkuesit Fatmir Lleshi, Esmeralda Lleshi, 

Anxhela Lleshi, Jonilda Lleshi, Jonus Lleshi, për revokimin e vendimit nr. 202 Regj. date 

24.04.2018 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 

 

      Tiranë, më  29.07.2021 

 

 

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

 

  Sokol BINAJ                                   Klodian KURUSHI                              Sokol SADUSHI 

 

 

 

 

 


