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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr.358/1 i Regj.Themeltat 

Nr.358/1 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    

 

më datë 26.04.2021, mori në shqyrtim kërkesën për revokimin e pezullimit me nr. akti 

358/1/2020, që i përket: 

 

KËRKUES:   Adem Kapo 

OBJEKTI: Revokimi e pezullimin të ekzekutimit të vendimit nr. 336, datë 01.02.2018 

të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe të vendimit nr. 858, datë 

24.02.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.  

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

Në çështjen administrative me palë: 

PADITËS:   Adem Kapo 

E PADITUR:  Ministria e Punëve të Brendshme 

OBJEKTI:   Anullimin e vendimit nr. 6816/15 prot., datë 18.09.2014 të Komisionit të 

Disiplinës dhe Vendimit nr. 7748 prot., datë 24.09.2014 të Sekretarit të 

Përgjithshëm të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Detyrimin e palës së 

paditur të kthejë paditësin Adem Kapo në vendin e mëparshëm të punës, si 

dhe pagimin e pagës nga momenti i ndërprerjes së marrëdhënieve 

financiare, deri në kthimin në punë. 

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. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se më datë 01.08.2008 

paditësi Adem Kapo ka filluar punë në pozicionin e specialistit në Drejtorinë e Planifikimit të 

Emergjencave Civile në Ministrinë e Brendshme. 

2. Me shkresën nr. 1536/20 prot., datë 04.11.2013 të Departamentit të Administratës 

Publike është miratuar kalimi si pasojë e ristrukturimit, të paditësit Adem Kapo në pozicionin e 

specialistit në Drejtorinë Operacionale të Drejtimit Komandimit të Emergjencave Civile në 

Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile në Ministrinë e Punëve të Brendshme.  

3. Me shkresën nr. 6816/2 prot., datë 15.08.2014 të Sekretarit të Përgjithshëm të 

Ministrisë së Punëve të Brendshme, paditësi është njoftuar për fillimin e ecurisë disiplinore, me 

motivacionin e kryerjes së shkeljeve shumë të rënda, që konsistojnë në mospërmbushjen e 

detyrave, mosrespektimin e përsëritur të afateve ligjore për përmbushjen e detyrave të 

institucionit si dhe për moszbatimin haptazi të dispozitave ligjore, për përmbushjen e detyrave 

funksionale. 

4. Në datë 12.09.2014, Komisioni Disiplinor ka shqyrtuar ecurinë disiplinore për shkelje 

të rëndë të paditësit. Në përfundim të këtij procedimi administrativ, me vendimin nr. 6816/15 

prot., datë 18.09.2014 të Komisionit të Disiplinës është vendosur dhënia e masës disiplinore 

“Largim nga shërbimi civil" për nëpunësin civil z. Adem Kapo pasi janë evidentuar raste 

flagrante dhe të patolerueshme të moszbatimit të ligjit dhe thyerjeve të rënda disiplinore gjatë 

zbatimit të detyrave të përditshme, mungesë e etikës në marrëdhëniet dhe në komunikimet 

shkresore e verbale me eprorët, kolegët. 

5. Me vendimin nr. 7748 datë 24.09.2014 të Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së 

Punëve të Brendshme, është bërë lirimi i paditësit nga pozicioni i specialistit në Drejtorinë 

Operacionale të Drejtimit Komandimit të Emergjencave Civile në Drejtorinë e Përgjithshme te 

Emergjencave Civile në Ministrinë e Punëve të Brendshme. 

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

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

7. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 858 datë 

24.02.2015 ka vendosur: “Pranimin e padisë. Shfuqizimin e vendimit nr. 6816/15 prot., datë 

18.09.2014 të Komisionit të Disiplinës. Detyrimin e palës së paditur që të kthejë paditësin në 

vendin e mëparshëm të punës, si specialist në Drejtorinë Operacionale të Drejtimit të 

Komandimit të Emergjencave Civile në Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile në 

Ministrinë e Punëve të Brendshme. Detyrimin e palës së paditur t'i paguajë paditësit, nga 

momenti i ndërprerjes së saj datë 26.09.2014, deri në rikthimin në vendin e mëparshëm të 

punës…” 

8. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 336, datë 01.02.2018 ka 

vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 858 datë 24.02.2015 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë…” 

9. Kundër vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, ka paraqitur rekurs pala 

e paditur, e cila ka kërkuar ndryshimin e këtij vendimi dhe rrëzimin e padisë. 

7. Me datë 30.05.2018 pala e paditur ka paraqitur kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit. 
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8. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 358 Regjistri, datë 

12.06.2018, ka vendosur: “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.858. datë 24.02.2015 të 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe vendimit nr.336, datë 01.02.2018 të 

Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, të paraqitur nga Ministria e Brendshme. 

9. Kërkuesi, nëpërmjet përfaqësueses së tij me prokurë, në datën 26.11.2020 i është 

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

tjera se: 

-  Rrethanat në të cilat ndodhet kërkuesi diktojnë marrjen e masës së revokimit të pezullimit 

të ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit. 

- Kërkuesi është kryefamiljar në moshë 61 vjeçare, afër moshës për të përfituar pension 

pleqërie. 

- Ka kaluar një kohë e gjatë nga momenti i largimit nga detyra më datë 24.09.2014. 

Kërkuesi është i papunë dhe kushtet ekonomike në të cilat ndodhet ai dhe familja e tij 

janë përkeqësuar. 

- Bashkëshortja e paditësit është invalide e pjesshme dhe vuan nga “Hernie Diskale 

Lumbare L3 L4 gr. 2” me kompresion të palcës kurrizore dhe Coxsartroz Sinistra. Fillimi  

i sëmundjes ka qenë para 5-6 vite me rëndim gradual dhe kohët e fundit ka pasur 

vështirësi të madhe në ecje dhe dhimbje të forta. 

- Bashkëshortes së kërkuesit i është rekomanduar ndërhyrje kirurgjikale për të cilën 

nevojiten proteza që duhen siguruar privatisht. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

 

10. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se 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. 

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: 
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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.”. 

13. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, 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 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. 

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 iniciuesit 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, ka vlerësuar se kërkesa për pezullim e paraqitur nga pala e paditur, ka qenë e bazuar në 

prova dhe në ligj dhe me vendimin nr. 358 datë 12.06.2018 ka vendosur pranimin e saj. 

16. Kolegji vlerëson se bazuar në nenin 479, pika 6 të Kodit të Procedurës Civile, me 

kalimin e një afati prej dy vitesh nga marrja e vendimit të sipërcituar, kërkuesi ka paraqitur 

kërkesë për revokimin e këtij vendimi, duke pretenduar se rrethanat në të cilat ndodhet kërkuesi 

janë tepër të vështira. Në mbështetje të pretendimeve të tij, kërkuesi ka depozituar në cilësinë e 

provës certifikatën familjare datë 22.03.2021, Epikrizë datë 19.03.2021 nga Qendra 

Shëndetësore e Specialiteteve nr. 2 dhe vërtetim  nga Shërbimi Kombëtar i Punësimi. Nga këto  

prova rezulton se kërkuesi është kryefamiljar në moshë 61 vjeçare. Ai është larguar nga detyra që 

më datë 24.09.2014 dhe aktualisht rezulton i regjistruar si punëkërkues, pra është i papunë.  

Bashkëshortja e paditësit është invalide e pjesshme dhe vuan nga “Hernie Diskale Lumbare”, 

sëmundje e cila referuar epikrizës së depozituar në cilësinë e provës ka qenë para 5-6 viteve, por 

ka pësuar rëndim gradual. Bashkëshortes së kërkuesit i është rekomanduar ndërhyrje kirurgjikale 

për të cilën nevojiten proteza që duhen siguruar privatisht. 

17. Kolegji në vlerësim të shkaqeve të paraqitura nga kërkuesi, vlerëson se kërkesa për 

revokimin e vendimit të ndërmjetëm të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë është e 

bazuar në prova dhe në ligj dhe, si e tillë, duhet të pranohet. Rezulton se nga data e marrjes së 

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

kushtet dhe kriteret që kanë ndikuar në caktimin e masës së përkohshme procedurale. Referuar 

provave të paraqitura nga kërkuesi rezulton e provuar ndryshimi i rrethanave dhe rëndimi i 

kushteve në të cilat ndodhet kërkuesi Adem Kapo. Kolegji thekson se duke marrë në konsideratë 

datën me të cilën është regjistruar çështja në Gjykatën e Lartë, si dhe moshën e kërkuesit, rrëzimi 

i kërkesës për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor, por edhe koha se kur 

Gjykata e Lartë do të duhet të shqyrtojë përfundimisht rekursin e paraqitur, mund të çojë në një 
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vendim jo efektiv dhe të paekzekutueshëm në të ardhmen, pasi kërkuesi është afër moshës për të 

përfituar pension pleqërie. 

18. Kolegji në vlerësimin e kërkesës për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor, i referohet natyrës së mosmarrëveshjes mes palëve, vendimmarrjeve të njëjta 

të gjykatave, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, si edhe natyrën dhe vlerën e detyrimeve 

që kërkohet të ekzekutohen në çështjen konkrete në shqyrtim, për rrjedhojë duke mbajtur në 

konsideratë sa më sipër, vlerësohet se kërkesa për revokimin e pezullimit 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: 

 

 Pranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Adem Kapo për revokimin e vendimit nr. 

358 datë 12.06.2018, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 

      Tiranë, më 26.04.2021 

 

  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.427 (7)/1 Regj.Themeltar 

Nr.427 (7)/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    

 

sot, në Tiranë, më datë 26.04.2021, mori në dhomë këshillimi çështjen administrative 

me nr. 427/7 akti, që i përket: 

 

KËRKUES:   Shkëlqim Duka. 

  

OBJEKTI:  Heqja e dënimit të dhënë në pikën 2 të dispozitivit të vendimit nr.427, 

datë 28.09.2020 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 34 dhe 169 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

 

 

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. Përpara Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë është paraqitur ankesa e kërkuesit 

Shkëlqim Duka (avokat) ndaj vendimit nr. 427, datë 28.09.2020 të Kolegjit Administrativ të 

Gjykatës së Lartë, në të cilin kundërshtohet masa e gjobës e vendosur sipas pikës 2 të këtij 

vendimi. 

2.  Nga aktet e administruara në dosje ka rezultuar se pala paditëse rezulton të jetë i 

regjistruar si person fizik tregtar dhe ushtron aktivitetin e tregtimit të mishit. Me datë 

02.12.2017, nga ana e Drejtorisë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit e Qarkut 

Durrës është kryer një inspektim tek ambientet ku ushtron aktivitetin tregtar pala paditëse dhe 

për këtë kontroll është mbajtur një procesverbal. Mbi gjetjet e pasqyruara në procesverbal, 

pala e paditur ka marrë vendimin përfundimtar nr. 0004259/17, në të cilin pasqyrohet se në 

momentin e kontrollit u konstatua prania e tre viçave në vathën e subjektit dhe një prani e 10 
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lëkurëve të bagëtive të therura dhe veglat e punës, si hanxharë, thika, çengela dhe uniforma. 

Në këtë akt pasqyrohet se në këtë ambient janë gjetur edhe mbetje të ndryshme të kafshëve të 

therura. Bazuar në aktin procesverbal-vendim-bllokimi nr. 000233, datë 12.10.2017 janë 

konfiskuar mjetet e punës dhe lëkurët e kafshëve të gjetura në ambientin e kontrollit dhe 

gjithashtu është urdhëruar pala paditëse që të ndalojë së ushtruari aktivitetin e thertores dhe 

tregtimit të mishit të kuq. Kjo vendimmarrje më tej është konfirmuar edhe nga vendimi 

përfundimtar nr. 0003776/17. Pala paditëse ka marrë dijeni, fakt i cili provohet nëpërmjet 

nënshkrimit të aktit administrativ. 

3.  Mbi këto kundravajtje administrative të konstatuara nga grupi i inspektimit është 

vendosur sanksioni me gjobë prej 100.000 lekë dhe 200.000 lekë, si për prishjen e shenjave 

dalluese të aktivitetit dhe për shkeljen e rregullave për thertoren dhe tregtimin e mishit. 

Gjithashtu ndaj palës paditëse është marrë masa e ndalimit të ushtrimit të aktivitetit. 

4. Gjithashtu në vendin e ushtrimit të aktivitetit të palës paditëse janë konstatuar edhe tre 

dhi të pavulosura dhe të pashoqëruar me certifikatë veterinare dhe një sasi prej 50 kilogram 

mish pa vulën përkatëse. Edhe për këtë shkelje administrative të konstatuar është vendosur 

sanksioni administrativ prej 200.000 Lekë.  

5. Pala paditëse nuk ka qenë dakord me aktet administrative të nxjerra nga pala e paditur. 

Ai ka paraqitur padi në gjykatë kundër tyre. Në fashikullin e gjykimit nuk ka asnjë akt që të 

tregojë nëse pala paditëse ka ushtruar ankimin administrativ. 

6. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës, me vendimin nr. 323, datë 

24.04.2019,  ka vendosur:“1. Nxjerrjen e çështjes jashtë juridiksionit gjyqësor. 2. Dërgimin e 

një kopje të akteve Komisionit të Ankimit pranë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit.”. 

7.  Gjatë gjykimit pala e paditur ka kërkuar në gjykatë nxjerrjen e çështjes jashtë 

juridiksionit gjyqësor. Gjykata e shkallës së parë ka sjellë në vëmendje nenin 16 të ligjit nr. 

49/2012, duke konkluduar se në parim padia mund të ngrihet në gjykatë vetëm pas shterimit 

të mjeteve të ankimit në rrugë administrative. Gjithashtu, gjykata ka sjellë në vëmendje nenin 

51 të ligjit nr. 10433/2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”, duke konkluduar se 

pala paditëse duhet të kishte ezauruar më parë ankimin administrativ dhe, më tej, t’i drejtohej 

gjykatës. Gjithashtu, gjykata në arsyetim ka sjellë në vëmendje nenin 70 të ligjit nr. 9863, 

datë 28.01.2008, “Për ushqimin”, në të cilin parashikohet se kundër vendimit të inspektimit 

mund të bëhet ankim sipas procedurave ligjore të ligjit për inspektimin. Për rrjedhojë, gjykata 

ka konkluduar se pala paditëse nuk ka ezauruar më parë ankimin administrativ dhe ka 

urdhëruar që çështja të dërgohet për shqyrtim para Komisionit të Ankimit pranë Autoritetit 

Kombëtar të Ushqimit. 

8. Kundër vendimit të gjykatës ka ushtruar rekurs të veçantë në Gjykatën e Lartë pala 

paditëse, z. Idajet Tafa, me datë 02.10.2019. Pala paditëse ka marrë dijeni për vendimin 

nëpërmjet postës, më datë 27.09.2019. Rekursi është njoftuar tek ndërgjyqësit dhe nuk ka 

kundërrekurs të paraqitur. Në rekurs është parashtruar se: 

- Dyqani dhe ambientet kanë qenë të mbyllura, por malli ka qenë brenda dhe se që prej 

paralajmërimit të parë pala paditëse nuk e ka ushtruar më profesionin e kasapit dhe se 

materialet e gjetura nga inspektimi nuk janë të palës paditëse por të komshiut të tij që i 

kishte lënë në ambientet e marra me qera; 

- Mishi i gjetur në ambientin e marrë me qera nga pala paditëse ishte therur nga komshiu 

i tij, i cili kishte një gosti dhe do ta merrte me vete; 

- Vendimet administrative janë të pabazuara në ligj dhe se fakti që përbën kundravajtje 

administrative nuk ekziston; 

- Ankimi administrativ është ezauruar, pasi pala paditëse ka paraqitur ankim në rrugë 

postare dhe se nuk ka marrë përgjigje zyrtare brenda afateve ligjore dhe ndaj ka 

paraqitur padinë në gjykatë; 
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- Vendimi i gjykatës duhet të prishet dhe duhet të kthehet çështja për vazhdimin e gjykimit 

në po atë gjykatë. 

9. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 002-2020-427, datë 

28.09.2020 ka vendosur: “ -Mospranimin e rekursit të palës paditëse, z. Idajet Tafa, kundër 

Vendimit nr. 323, datë 24.04.2019 të Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës. -Gjobitjen e 

avokatit, Z. Shkëlqim Duka, me numër liçence 2002, me 50.000 Lekë gjobë për abuzim me të 

drejtën e rekursit të drejtpërdrejtë. -Ngarkohet Zyra e Përmbarimit Elbasan për ekzekutimin 

e gjobës për llogari të buxhetit të shtetit. -Një kopje e këtij vendimi i njoftohet edhe Zyrës së 

Përmbarimit Tiranë. -Kundër pjesës së vendimit të dënimit me gjobë mund të ushtrohet 

ankim, brenda 3 ditëve nga dita e nesërme e marrjes dijeni të këtij vendimi, në Gjykatën e 

Lartë.” 

10. Në marrjen e këtij vendimi, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë ka arsyetuar: 

“..Në Gjykatën e Lartë mund të parashtrohen vetëm shkaqe ankimi që kanë të bëjnë me 

çështjet e së drejtës dhe jo me çështjet e faktit. Pala paditëse në këtë rast ka parashtruar 

kryesisht vetëm çështje fakti në ankimin e tij, gjë që del jashtë kufijve të juridiksionit rishikues 

të Gjykatës së Lartë. Për rrjedhojë Kolegji konkludon se kjo pjesë e shkaqeve të ankimit është 

haptazi e pabazuar në ligj. Së dyti Kolegji sjell në vëmendje se pala paditëse ka përdorur një 

mjet të posaçëm ankimi për të aktivizuar juridiksionin rishikues të Gjykatës së Lartë, 

konkretisht rekursin e drejtpërdrejtë, që rregullohet në nenin 9 të Ligjit nr. 49/2012 apo në 

nenin 59 të Kodit të Procedurës Civile. Ky mjet ankimi, duke qenë i posaçëm dhe duke 

aktivizuar juridiksionin e Gjykatës së Lartë në mënyrë premature dhe në një çështje 

paragjykimore sikurse është juridiksioni gjyqësor, kërkon detyrimisht që si shkaqe ankimi të 

mos parashtrohen shkaqet që kanë shërbyer për ngritjen e padisë por ekskluzivisht vetëm 

shkaqet për të cilat vihet në diskutim pasja apo jo e juridiksionit gjyqësor për shqyrtimin e 

një çështje konkrete. Në rastin objekt gjykimi kryesisht pala paditëse parashtron vetëm 

shkaqe që aktivizojnë juridiksionin fillestar të faktit dhe ligjit të gjykatës së shkallës së parë 

dhe si të tilla këto shkaqe janë haptazi të papranueshme. Së treti Kolegji konstaton se 

pretendimi i palës paditëse se ka dorëzuar ankimin administrativ është haptazi i pabazuar në 

ligj, pasi në dosje nuk ekziston asnjë akt i tillë i sjellë nga pala paditëse, e cila ka barrën e 

provës sipas ligjit për të provuar këtë fakt. Një akt i tillë nuk është paraqitur as para gjykatës 

së shkallës së parë dhe as para Gjykatës së Lartë. Për rrjedhojë nga fashikulli i gjykimit del 

se një fakt i tillë nuk ekziston. Kjo do të thotë se edhe ky shkak i rekursit është haptazi i 

pabazuar në ligj. Kolegji konkludon se rekursi i veçantë i palës paditëse përbën një akt 

abuzimi me të drejtat procedurale dhe se për rrjedhojë ka vend që ndaj tij të zbatohet neni 34 

i Kodit të Procedurës Civile.” 

11. Më datë 23.12.2020 pala kërkuese, Shkëlqim Duka ka paraqitur ankim para Kolegjit 

Administrativ kundër vendimit nr.  427, datë 28.09.2020, lidhur me masën e dënimit me 

gjobë. Në këtë kërkesë parashtrohet si vijon: 

“ -Ndodhemi përpara një vendimi përfundimtar i cili, nuk ka asnjë mundësi për tu 

ndryshuar në tërësinë e tij sa i takon shfrytëzimit te çdo lloj mjeti procedurial të mbetur (nëse 

ka) në funksion të ushtrimit të të drejtës së përfaqësimit. Nëse është abuzuar apo jo me 

ushtrimin e të drejtës së ankimit, nga paditësi apo nga unë përfaqësuesi i tij, nuk ka asnjë 

vlerë që të paraqes kontestime. 

 - Në pikën 2 të dispozitivit të këtij vendimi, unë si përfaqësues me prokurë i paditësit 

jam ndëshkuar me një masë gjobe nga ana e gjykatës. Edhe pse një masë represive përsëri 

gjykata në interpretim të dispozitave ligjore në fuqi më ka krijuar një mundësi për të 

kundërshtuar këtë masë gjobe duke e njohur të drejtën e ankimit shprehimisht në vendimin 

gjyqësor. 

- Familja ime përbëhet nga tre anëtarë, unë, bashkëshortja dhe djali i mitur.  
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 - Ne vitin 2014 bashkëshortja ime M. D. pësoi një hemorragji cerebrale e cila nuk 

ishte fatale por ka dëmtime të rënda në shëndetin e saj. Për shkak të këtyre dëmtimeve 

shëndetësore, bashkëshortja nuk është plotësisht e aftë për punë dhe nisur nga ky fakt ajo ka 

statusin e invalidit i konfirmuar edhe nga vendimi nr.2649 dt.03.11.2020 i KMCAP Elbasan. 

 - Po ne vitin 2014, djali im i mitur dhe i vetëm, u diagnostikua me sëmundjen e rëndë 

të Leucemisë dhe vazhdon të trajtohet si person me aftësi te kufizuar e konfirmuar me 

vendimin nr. 1887, datë 01.10.2019, nga Shërbimi Social Shtetëror Elbasan.  Pra siç shihet 

unë jam i vetmi në familje që kam detyrimin të kujdesem për familjaret e mi dhe për të 

siguruar të ardhura për jetesën e përditshme. Siç u shpreha edhe më sipër unë e ushtroj 

aktivitetin si avokat kryesisht në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan dhe të ardhurat që 

marr nga kjo veprimtari janë modeste.”. 

 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

    
12.  Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), rithekson qëndrimi 

mbi bazueshmërinë në ligj të vendimit nr. 002-2020-427, datë 28.09.2020 të Kolegjit lidhur 

me mospranimin e rekursit të palës paditëse z. Idajet Tafa kundër vendimit nr. 323, datë 

24.04.2019 të Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës. Kolegji çmon të risjell në vëmendje se 

pala paditëse në ankim ka parashtruar kryesisht çështje fakti që lidhen me shkaqet që kanë 

shërbyer për ngritjen e padisë, gjithashtu se pretendimi i palës paditëse që ka dorëzuar 

ankimin administrativ ka rezultuar haptazi i pabazuar në prova. 

13. Aksesi në juridiksionin e autoritetit më të lartë gjyqësor, në bazë dhe për zbatim të 

nenit 141 të Kushtetutës, është i kushtëzuar nga përmbajtja e shkaqeve që kontestohen dhe 

parashtrohen në mjetin e ankimit, sipas nenit 43 të Kushtetutës dhe formave të parashikuara 

në Kodin e Procedurës Civile dhe Ligjin nr. 49/2012. 

14. Kolegji konstaton se në mbështetje të pretendimeve të palës kërkuese për 

revokimin e vendimit të caktimit të gjobës rezulton se janë bashkëlidhur këto akte provuese: 

Vendimi nr. 2649, datë 03.11.2020 i Komisionit të Caktimit të Aftësisë për Punë, Elbasan, në 

të cilën vërtetohet se bashkëshortja e avokatit ka aftësi të kufizuar për të punuar prej datës 

21.11.2020 deri më 21.10.2021; Vendimi nr. 5887, datë  01.10.2019 i Komisionit të Caktimit 

të Aftësisë për Punë, Elbasan, në të cilin vërtetohet se fëmija i mitur i ankuesit është person 

me aftësi të kufizuara grupi i dytë prej datës 01.12.2019 deri më 30.11.2024, si dhe certifikatë 

familjare.  

15. Në nenin 169 të Kodit të Procedurës Civile është përcaktuar: “Personat që janë 

dënuar me gjobë, sipas dispozitave të mësipërme, mund t’i paraqitin gjykatës që i ka dënuar, 

brenda tri ditëve, kërkesë për heqjen e dënimit, duke treguar dhe shkaqet. Gjykata kur i gjen 

me vend këto shkaqe, revokon vendimin e dënimit me gjobë, si dhe urdhrin e sjelljes me 

detyrim. Ajo mund edhe vetëm të pakësojë gjobën e caktuar. Në rast të kundërt, refuzon 

kërkesën. Afati për të paraqitur kërkesën fillon nga dita e seancës gjyqësore dhe, në rastet e 

parashikuara nga nenet 165 dhe 167, nga dita e njoftimit të vendimit të dënimit. Vendimi i 

dhënë nga gjykata në rastet e sipërme është i formës së prerë dhe kundër tij nuk lejohet 

ankim”.  

16. Edhe pse nga pikëpamja sistematike kjo dispozitë e përcaktuar në Kreun IV, të 

Titullit I, të Pjesës së Dytë të Kodit të Procedurës Civile lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me 

gjobat e vendosura gjatë procesit gjyqësor, me qëllim miradministrimin e tij, çmohet se, për 

sa kohë nuk ekziston një dispozitë tjetër në këtë Kod dhe palës së ndëshkuar për një kërkesë 

abuzive sipas nenit 34 të tij duhet t’i garantohet të paktën një mjet për të mundësuar 

rivendosjen e të drejtave të saj të cenuara për shkak të sanksionit gjobor, dispozita e 

mësipërme do të zbatohet me analogji edhe në këtë rast. 
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17. Nga përmbajtja e kësaj dispozite rezulton se, që gjykata të vendosë revokimin e 

gjobës së dhënë prej saj, duhet të pala e cila paraqet një kërkesë të tillë, të paraqesë shkaqe të 

reja ose që nuk njiheshin dhe nuk kishin mundësi të njiheshin më parë prej saj dhe gjykatës. 

Çdo forum gjyqësor nuk mund të disponojë në mënyrë të ndryshme mbi të njëjtat fakte, sepse 

kjo do të përbënte cenim të parimit të sigurisë juridike.  

18. Duke iu rikthyer çështjes në shqyrtim, Kolegji vlerëson se pala kërkuese nuk ka 

parashtruar asnjë shkak të ri, i cili do të ishte i aftë për të ndryshuar disponimin e gjykatës për 

dënimin me gjobë të kërkuesit, me vendimin e saj nr. 002-2020-427, datë 14.09.2020. 

Argumentet e parashtruara nga kërkuesi janë në tërësi jo relevante në raport me kërkesën për 

revokimin e vendimit për dënimin me gjobë. Në këtë drejtim, kërkuesi nuk paraqiti asnjë fakt 

që, i vlerësuar në tërësi me faktet e tjera që kanë sjellë dënimin e tij me gjobë, të ndryshonte 

këtë disponim nga Kolegji. Pretendimet e kërkuesit për vështirësinë financiare në pagimin e 

gjobës janë irelevante për shfuqizimin e dënimit me gjobë. Kolegji vlerëson se përmbajtja e 

nenit 34 e Kodit të Procedurës Civile, sikurse është ndryshuar me ligjin nr. 38/2017, datë 

30.03.2017, duke qenë pjesë e së drejtës në Republikën e Shqipërisë, prezumohet i njohur nga 

të gjithë (neto censetur ignorare legem) dhe aq më tepër nga përfaqësues profesionistë të 

palëve sikurse janë avokatët. 

   

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 1, pika 2 e ligjit nr.49/2012 “Për 

Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative” dhe nenit 169 të 

Kodit të Procedurës Civile; 

 

 

V E N D O S I: 

 

1. Mospranimin e kërkesës së avokatit Shkëlqim Duka për revokimin e dënimit me 

gjobë të caktuar me vendimin nr. 002-2020-427 datë 28.09.2020 të Kolegjit Civil 

të Gjykatës së Lartë. 

2.  Një kopje e këtij vendimi i njoftohet palës kërkuese dhe një kopje i njoftohet 

Zyrës Përmbarimore Elbasan dhe Tiranë. 

 

      Tiranë, më  26.04.2021 

 

 

  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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