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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 237 (5) i Vendimit

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Administrativ  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Sokol  Sadushi Kryesues
Ervin Pupe Anëtar
Ilir Panda Anëtar

Në datën  12.10.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Av. Klaudia Kotri

OBJEKTI: Kundërshtimin e vendimit nr.237, datë 14.09.2020 të Kolegjit
Administrativ të Gjykatës së Lartë për pikën 2 të tij, duke revokuar
dënimin me gjobë në vlerën 50.000 për ankuesen.

BAZA LIGJORE: Nenet 34, pika 1 dhe 169 paragrafi i parë i Kodit të Procedurës Civile

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe diskutoi çështjen në tërësi në
dhomën e këshillimit,

VËREN

I. Rrethanat e Çështjes

1. Para Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë është paraqitur kërkesa e Av.
Klaudia Kotri për revokimin e dënimit me gjobë, sipas nenit 34, pika 1 dhe 169 të Kodit të
Procedurës Civile.

2. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se kërkuesi, Shoqëria “Pastrimi Detar”
sh.a ka paraqitur para Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, kërkesën për pezullimin e
ekzekutimit të Vendimit nr.354, datë 20.04.2016 të Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës,
ndryshuar me vendimin nr.120/86-2020-129, datë 29.01.2020 të Gjykatës Administrative të
Apelit.
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3. Fillimisht, ai i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës me
padi, me objekt “vendimin nr.243 datë 13.01.2016 për dënimin me gjobë në masën 2.000.000
lekë”, kundrejt palës së paditur, Inspektoriati Shtetëror Teknik Industrial.

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës, me vendimin nr.354, datë
20.04.2016 ka vendosur:
Pranimin e padisë.
Shfuqizimin e aktit “Vendim Gjobe” me nr.prot 243 datë 13.01.2016 të nxjerrë nga e paditura
ISHTI Tiranë për subjektin shoqërinë aksionere “Pastrimi Detar” sh.a.

5. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.120/86-2020-129, datë
29.01.2020 ka vendosur:
Ndryshimin e vendimit nr.354, datë 20.04.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Durrës.
Rrëzimin e padisë së palës paditëse shoqëria “Pastrimi Detar” sh.a.

6. Më datë 08.07.2020 shoqëria “Pastrimi Detar” sh.a, ka paraqitur në Gjykatën e
Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në
thelb parashtron sa vijon:

- Kërkuesja shoqëria “Pastrimi Detar” sh.a, përfshihet në kategorinë e subjekteve të
lejuara nga ligji për të kërkuar pezullimin e vendimit të formës së prerë.

- Përmes ekzekutimit cënohen në mënyrë të shpërpjesëtuar interesat pasurore të palës
paditëse, pasi nga ana e saj nuk është kryer asnjë shkelje e legjislacionit të
hidrokarbureve.

- Gjykata Administrative  e Apelit ka bërë vlerësim të gabuar të fakteve në tërësinë e
tyre, duke shkelur nenin 35 pika “1” të ligjit nr.49/2012 “Për gjykatat administrative
dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”.

- Duke pretenduar se jemi para rastit të dëmtimit të shpërpjesëtuar të interesave
ekonomike  të palës paditëse, i kërkojmë gjykatës pezullimi ne ekzekutimit të vendimit
të formës së prerë.

7. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë me Vendimin nr.237 datë 14.09.2020
ka shqyrtuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr.354, datë
20.04.2016 të Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, ndryshuar me vendimin nr.120/86-2020-
129, datë 29.01.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe ka vendosur mospranimin e
kërkesës, duke arsyetuar se, në një gjykim të natyrës të së drejtës publike, siç është edhe
gjykimi administrativ është e detyrueshme për kërkuesin të parashtrojë qartësisht argumente
konkret ligjorë dhe/apo prova që bëjnë të bazuar pretendimin 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
dhe se, gjithashtu, nuk cenohet rëndë interesi publik. Por edhe se kërkesa për pezullimin e
ekzekutimit, vendoset kur kemi të bëjmë me vendime gjyqësore që mbartin detyrime për
palët dhe në rastin konkret jemi para rastit kur kërkesa është rrëzuar nga ana e gjykatës dhe
nuk ka ngarkuar me detyrime asnjë nga palët ndërgjyqëse, për pasojë kjo ka sjell
mospranimin e kërkesës për pezullim.

Kolegji ka vlerësuar njëkohësisht se paditësja, nëpërmjet avokates së saj, duke ju
drejtuar Gjykatës së Lartë në cilësinë e gjyqhumbësit, për sa kohë padia është rrëzuar nga ana
e gjykatës dhe nuk ka ngarkuar me detyrime asnjë nga palët ndërgjyqëse, ai nuk legjitimohet
të kërkojë pezullimin e sipas nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile. Në kushte të tilla,
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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. Kolegji ka konkluduar se në kushtet e mosevidentimit nga
avokati të kushteve që kërkohen për pezullim dhe të mungesës së argumenteve ligjorë
kërkesa për pezullim, është haptazi e pabazuar në ligj dhe, për rrjedhojë, është vlerësuar se
avokati i palës kërkuese duhet të dënohet me 50.000 Lekë gjobë, sipas nenit 34 të Kodit të
Procedurës Civile.

8. Më datë 29.09.2020 përfaqësuesja e palës kërkuese, Av. Klaudia Kotri, ka paraqitur
para Kolegjit Administrativ një kërkesë për revokimin e vendimit të dënimit me gjobë. Në
kërkesë ajo parashtron se:

- Qëllimi i kërkesës ka qenë në fakt pezullimi i zbatimit të aktit administrativ vendim
gjobe nr.243, prot., datë 13.01.2016 të nxjerrë nga pala e paditur ISHTI dhe kjo kërkesë
është paraqitur bashkë me rekursin;

- Nuk kam patur si qëllim keqdashës apo tendencë të abuzoj me të drejtën e paraqitjes
së kërkesës për pezullim, por konsiderova se ishte e vetmja mënyrë për të pezulluar veprimin
e një akti administrativ të paligjshëm (sipas meje) dhe nuk do të cënoheshin interesat
financiare të shoqërisë;

- Në lidhje me subjektin e gjobitur, duhet të mbahet në konsideratë se avokatja ka
shprehur vullnetin e përfaqësueses të shoqërisë “Pastrimi Detar” sh.a, ndonëse argumenti i
përdorur përbën një tejkalim të rregullit për pezullimin e ekzekutimit;

- Avokatja është relativisht e re në këtë funksion dhe vlera e gjobës është e rëndë për
financat e saj dhe kjo nuk është as pagesa që është marrë për përgatitjen e rekursit;

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

9. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë çmon se, për vlerësimin e kërkesës të
avokates Klaudia Kotri për “revokimin e dënimit me gjobë të vendosur sipas nenit 34 të
Kodit të Procedurës Civile”, duhen analizuar të gjitha pretendimet e tij në funksion të
rrethanave të reja dhe në veçanti nëse janë paraqitura prova në mbështetje të pretendimeve.

10. Pikësëpari, Kolegji Administrativ rithekson qëndrimin e tij mbi bazueshmërinë në
ligj të Vendimit nr.237 datë 14.09.2020 për mospranimin e kërkesës për pezullim të Vendimit
nr.354, datë 20.04.2016 të Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, ndryshuar me vendimin
nr.120/86-2020-129, datë 29.01.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, vendim i cili është
marrë duke u bazuar në faktet, rrethanat dhe argumentet e parashtruara në kërkesë nga
Avokatja Klaudia Kotri.

11. Nga shqyrtimi i të gjitha pretendimeve të paraqitura në kërkesën për pezullim nuk
rezulton të jetë parashtruar nga Avokatja Klaudia Kotri asnjë argument ligjor që lidhet me
objektin e kërkimit, parashtruar në pjesën hyrëse të këtij vendimi, si dhe për më tepër kur nuk
kemi të bëjmë me një vendim gjyqësore që mbart detyrime për palët, pasi në rastin konkret
kërkesa është rrëzuar nga ana e gjykatës dhe për rrjedhojë nuk ka ngarkuar me detyrime asnjë
nga palët ndërgjyqëse.

12. Në kushtet kur, këto argumente të rëndësishme për interesin e palës rekursuese
dhe për objektin e kërkimit nuk janë parashtruar dhe as arsyetuar në kërkesë nga avokatja e
palës rekursuese, nuk mund të prezumohen dhe të merren të mirëqena nga ana e Kolegjit, për
më tepër kur jemi përpara rrëzimit të padisë e cila është haptazi abuzive. Është detyrë e
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avokatit të pasqyrojë me hollësi në kërkesën për pezullim të gjitha argumentet ligjore që i
shërbejnë objektit të kërkimit.

13. Kolegji vlerëson se kërkuesi dhe, në veçanti avokatja Klaudia Kotri, megjithëse
pretendojnë se nga ekzekutimi i vendimit do të vinë pasoja të rënda, së pari nuk ka dhënë
asnjë argument ligjor por është mjaftuar vetëm me një paragraf të përgjithshëm, së dyti dhe
për më tepër avokati ka njohurit e duhura ligjore për të vlerësuar dhe për të bindur palët mbi
mundësit ligjore për të vepruar, pasi jo pa qëllim ligji ka parashikuar se të gjitha kërkesat,
ankimet e veçanta dhe rekurset në Gjykatën e Lartë detyrimisht duhet të nënshkruhen nga
avokati për të shmangur abuzimet që mund të bëhen nga palët të cilët nuk kanë njohuri ligjor.
Pra, ritheksojmë edhe njëherë se kërkesa për pezullimin e ekzekutimit, vendoset vetëm kur
kemi të bëjmë me vendime gjyqësore që pranojnë kërkesat e palëve dhe që mbartin detyrime
konkrete, por në rastin objekt shqyrtimi, kërkesë padia është rrëzuar nga ana e gjykatës dhe
nuk kemi të bëjmë me një vendim gjyqësor i cili të ketë ngarkuar me detyrime palët
ndërgjyqëse dhe se nga ekzekutimi i tij do të vinë pasoja të rënda dhe të pariparueshme.

14. Kolegji sjell në vëmendje se palët dhe përfaqësuesit e tyre duhet të udhëhiqen nga
parimi i mirëbesimit në mbrojtjen e të drejtave të tyre procedurale. Ato duhet të marrin masat
që të ndihmojnë gjykatën në çdo fazë dhe shkallë gjykimi me informacionet e nevojshme dhe
materialin provues relevant që ka rëndësi për procesin që ato kanë iniciuar dhe të shmangin
ato procese të cilat nuk parashikohen dhe nuk lejohen nga ligji. Përndryshe ligji, në bazë dhe
për zbatim të nenit 3 dhe 34 të Kodit të Procedurës Civile, krijon pasoja për ata që abuzojnë
me keqbesim në ushtrimin e të drejtave procedurale.

15. Kolegji vlerëson se pretendimet e paraqitura nga Av. Klaudia Kotri nuk kanë
asnjë mbështetje ligjore dhe për më tepër nuk është argument provues fakti se mund ti vinë
pasoja finaciare palës paditëse dhe se nga ana e saj është formalizuar vetëm vullneti i saj,
prandaj ka bërë këtë kërkesë. Ashtu sikurse u theksua më sipër, prezumohet se avokati ka
dijeni për ligjin dhe ka për detyrë të marrë të gjitha masat e duhura që të informojë të
përfaqësuarit prej tij dhe të veprojë vetëm në përputhje me interesat e tij pa shkelur ligjin,
duke shmangur kërkesa të tilla të cilat nuk gëzojnë mbështetje ligjore dhe të cilat ngarkojnë
me përgjegjësi atë që ka për detyrë t’i evitojë.

16. Megjithatë, Kolegji vlerëson se edhe në kërkesën objekt shqyrtimi, përsëri sjellja e
avokates Klaudia Kotri nuk është në përputhje me interesin e të përfaqësuarit prej tij, duke
qenë se nga njëra anë e pranon se ka kërkuar pezullimin e aktit administrativ vendimit me
gjobë, duke qenë koshiente se kjo kërkesë nuk është objekt shqyrtimi në Gjykatën e Lartë dhe
nga ana tjetër kërkon të justifikohet për moskryerjen e detyrës. Ndërsa përsa i përket
pretendimit për faktin se është avokate e re dhe për këtë kërkesë shpërblimi nuk është sa vlera
e gjobës, nuk gjejnë mbështetje në ligj dhe për më tepër kjo situatë do të duhej të merrej në
konsideratë nga vetë avokatja, se duke mos njohur mirë ligjin investon në mënyrë abuzive
Gjykatën e Lartë.

17. Kolegji Administrativ vlerëson se kërkesa e paraqitur nga Av. Klaudia Kotri nuk
përmban shkaqe ligjore dhe nuk është paraqitur asnjë argument apo provë për të bindur
Gjykatën për revokimin e këtij vendimi.
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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

Mospranimin e kërkesës së Av. Klaudia Kotri për revokimin e dënimit me gjobë të
caktuar me Vendimin nr.237 datë 14.09.2020 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

Një kopje e këtij vendimi i njoftohet palës kërkuese dhe një kopje i njoftohet Zyrës
Përmbarimore Tiranë.

Tiranë, më 12.10.2020
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 238 (4) 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 më datë 12.10.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 238 (4)
Regjistri, datë 28.09.2020, si më poshtë:

KËRKUES: Av. Aranit Cani

OBJEKTI: Revokimin e Vendimit nr. 238, datë 14.09.2020 të Kolegjit
Administrativ të Gjykatës së Lartë, për dënimin me gjobë të
avokatit, z. Aranit Cani.

BAZA LIGJORE: Neni 169 i Kodit të Procedurës Civile.

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,

V Ë R E N:

1. RRETHANAT E ÇËSHTJES

1. Para Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë është paraqitur kërkesa për heqjen e
dënimit me gjobë, sipas nenit 34 dhe 169 të Kodit të Procedurës Civile, nga Av. Aranit
Cani.

2. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se Para Kolegjit Administrativ të Gjykatës së
Lartë është paraqitur një kërkesë për pezullimin e një vendimi gjyqësor të formës së
prerë, ndaj të cilit është ushtruar rekurs. Kërkues është z. Olsi Duka dhe kërkesa është
hartuar nëpërmjet avokatit Aranit Cani.
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3. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë me Vendimin nr. 238, datë 14.09.2020 ka
vendosur:

“Mospranimin e kërkesës së paditësit, z. Olsi Duka, për pezullimin e ekzekutimit të
Vendimit nr. (82-2017-446) 309, datë 31.03.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës
së Parë Durrës, lënë në fuqi me Vendimin nr. 171 (86-2010-190), datë 30.01.2020 të
Gjykatës Administrative të Apelit.
Dënimin e avokatit të palës kërkuese, z. Aranit Cani, me gjobë në vlerën 50.000 Lekë.
Ky vendim përbën titull ekzekutiv.
Ngarkohet Zyra e Përmbarimit Tiranë 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.”
Ndër të tjera Kolegji ka arsyetuar se:
“14. Duke iu kthyer rastit konkret, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se
kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë është haptazi e pabazuar në
ligj dhe se përbën abuzim me të drejtat procedurale dhe si e tillë nuk duhet të pranohet.
Premisa e parë juridike për bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë është ekzistenca e një vendimi të
ekzekutueshëm në kuptim të nenit 510 shkronja “a” të Kodit të Procedurës Civile. Kjo do
të thotë se vendimi objekt rekursi që kërkohet të pezullohet duhet të jetë përfundimtar dhe
që të përmbajë një detyrim. Në rastin konkret vendimi objekt rekursi haptazi konstatohet
se nuk përmbush asnjërin prej këtyre dy kushteve. Vendimi objekt rekursi është një
vendim jopërfundimtar, duke qenë se ka lënë në fuqi një vendim jopërfundimtar të
gjykatës së shkallës së parë (shih nenin 127 të Kodit të Procedurës Civile), konkretisht
vendimin për mospranimin e padisë së Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Durrës. Për rrjedhojë përjashtohet apriori mundësia që vendimi gjyqësor jopërfundimtar
të jetë titull ekzekutiv, duke qenë se ai asnjëherë nuk mund të disponojë mbi padinë në
kuptimin material apo mbi themelin e padisë, duke u konkluduar sakaq se vendimi
jopërfundimtar asnjëherë nuk mund të zgjidhë meritat e çështjes gjyqësore. Për rrjedhojë
përjashtohet apriori mundësia që vendimet jopërfundimtare të ekzekutohen dhe të sjellin
rrezik apo pasoja të parikuperueshme në të drejtat subjektive dhe interesat e ligjshëm të
palës rekursuese dhe njëkohësisht kërkuese. Duke qenë se kjo kërkesë është haptazi e
pathemeltë dhe për më tepër abuzive, Kolegji Administrativ vlerëson se është vendi të
procedohet me zbatimin e pikës 1 të nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile.”

4. Me datë 28.09.2020 Av. Aranit Cani ka paraqitur një kërkesë për revokimin e
gjobës. Ndër të tjera në kërkesë ai parashtron se:
- Duke qenë se gjykatat nuk kanë marrë parasysh kërkesën për caktim masa sigurimi
padie, atëhere kërkesa për pezullim ka qenë i vetmi mjet efektiv juridik që mbetej për t’i
ushtruar;
- Ekzekutimi i titullit ekzekutiv do të sjellë pasoja të rënda për paditësin;
- Masa e gjobës është një dëm pasuror i konsiderueshëm dhe se kërkuesi ka bërë
pezullimin e aktivitetit ekonomik, duke e pezulluar edhe liçencën;
- Gjoba për këto arsye duhet të revokohet.
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II. )VLERËSIMI I KOLEGJIT ADMINISTRATIV TË GJYKATËS SË LARTË

5. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e
avokatit për revokimin e gjobës së caktuar si pasojë e abuzimit me të drejtat procedurale
është e pabazuar në ligj. Asnjë nga shkaqet që paraqiten në kërkesë nuk justifikon
bazueshmërinë e saj në ligj dhe se për rrjedhojë Kolegji, në bazë dhe për zbatim të nenit
34 dhe 169 të Kodit të Procedurës Civile, vlerëson se kjo kërkesë është e papranueshme.

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 169 të Kodit të Procedurës Civile;

V E N D O S I:

Mospranimin e kërkesës së Av. Aranit Cani për revokimin e dënimit me gjobë të
caktuar me Vendimin nr. 238, datë 14.09.2020 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

Një kopje e këtij vendimi i njoftohet palës kërkuese dhe një kopje i njoftohet Zyrës
Përmbarimore Elbasan.

Tiranë, më 12.10.2020
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr.239 (6) 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, sot më datë 12.10.2020, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim, në çështjen
administrative me Nr. Akti 239 (6), që i përket:

KËRKUES: Av. Pashkë Jaku.

OBJEKTI: Revokimin e vendimit nr. 239, datë 14.09.2020, në pjesën që ka dënuar
me gjobë në masën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë Av. Pashkë Jaku.

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

Në çështjen me palë:

PADITËS: Prenda Marku.

TË PADITUR: Inspektorati Shëndetësor Shtetëror Dega Lezhë.
Inspektorati Shëndetësor Shtetëror Tiranë.

PALË E INTERESUAR:
Zyra e Përmbarimit Gjyqësor Privat “Kodra Bailliff” sh.p.k.

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit, z. 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 Administrativ të Shkallës së Parë Shkodër,
duke kërkuar shfuqizimin e aktit administrativ me të cilin është dënuar me gjobë si dhe
anulimin e kësaj gjobe.
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2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër, me vendimin nr. 827 (1090),
datë 07.12.2018, ka vendosur:
- Nxjerrjen e çështjes administrative nr. 1519 (31156-00649-83-2018 Regjistri
Themeltar jashtë juridiksionit gjyqësor;
- Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë;
- Kundër këtij vendimi lejohet ankim i veçantë në Gjykatën e Lartë Tiranë brenda afatit
ligjor 5 (pesë) ditor, duke filluar ky afat, nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi
gjyqësor për palët e pranishme në shpalljen e vendimit dhe nga e nesërmja e njoftimit të
këtij vendimi gjyqësor për palët e p pranishme në shpalljen e vendimit.

3. Kundër vendimit nr. 827 (1090), datë 07.12.2018, të Gjykatës Administrative të
Shkallës së Parë Shkodër, ka paraqitur rekurs pala paditëse, Prenda Marku, e cila ka
kërkuar prishjen e këtij vendimi dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë.

4. Pala paditëse, Prenda Marku, në datën 09.07.2020, ka paraqitur përpara Gjykatës së
Lartë, kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 827 (1090), datë 07.12.2018,
të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër.

5. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 239, datë 14.09.2020, ka
vendosur:
Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala paditëse, Prenda Marku, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 827 (1090) datë 07.12.2018 të Gjykatës Administrative të
Shkallës së Parë Shkodër.
Dënimin e Av. Pashkë Jaku me gjobë në masën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë.
Ky vendim përbën titull ekzekutiv.
Ngarkohet Zyra e Përmbarimit Tiranë 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.

6. Kundër vendimit nr. 239, datë 14.09.2020, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së
Lartë, ka paraqitur kërkesë Av. Pashkë Jaku, e cila ka kërkuar pranimin e kërkesës dhe
revokimin e këtij vendimi, duke parashtruar:
- Unë si avokate kam ndjekur procedurën administrative siç parashikohet për këtë rast,
duke e pasur si detyrim ligjor për të përmbushur kërkesat e mbrojtjes.
- Unë si avokate nuk kam kryer asnjë veprim apo mosveprim me vullnetin tim në
kundërshtim me ligjin.
- Kam vetëm dy vjet që ushtroj profesionin e avokatit pasi më parë kam kryer detyrën e
oficerit të policisë gjyqësore.
- Paditësja Prenda Marku nuk më ka paguar për ankimin e veçantë të përpiluar prej
meje por thjesht pagesën prej 15.000 me TVSH për kërkesëpadinë.

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. Në mënyrë të posaçme neni 479 i
Kodit të Procedurës Civile ka rregulluar kërkesën e palëve ndërgjyqëse, drejtuar Gjykatës
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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.

8. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë ka theksuar se, 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 plotësohen në mënyrë
kumulative disa kushte. Së pari, pala që paraqet një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit
të një vendimi të formës së prerë duhet që më parë të ketë ushtruar rekurs ndaj këtij
vendimi, si një kusht për legjitimimin e saj në paraqitjen e një kërkese të tillë. Së dyti,
vendimi duhet të përmbajë një detyrim, pra ai duhet të rrjedhë nga një padi detyrimi dhe,
në të njëjtën kohë, të ketë disponuar për pranimin e saj, pjesërisht ose tërësisht. Së treti,
pala që kërkon pezullimin duhet të japë argumente konkrete ligjorë në lidhje me dëmin që
pretendon se i shkaktohet nga ekzekutimi i vendimit në fjalë. Së katërti, kjo palë duhet të
paraqesë prova që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën dëmit. Së pesti, dëmi i
pretenduar duhet të jetë i menjëhershëm dhe i pariparueshëm. Së fundi, pala që bën
kërkesën eventualisht mund të parashtrojë edhe garanci të ofruar dhe provat respektive të
saj.

9. Në çështjen në shqyrtim, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në vendimin e tij nr.
239, datë 14.09.2020, konkludoi se kërkesa e paraqitur nga Av. Pashkë Jaku, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 827 (1090), datë 07.12.2018, të Gjykatës
Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, ishte abuzive pasi ishte bërë kundër një
vendimi që nuk ishte i formës së prerë.

10. Ky Kolegj thekson se, në kërkesën e saj për revokimin e vendimit nr. 239, datë
14.09.2020, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, në pjesën që është vendosur
dënimi me gjobë i Av. Pashkë Jaku në masën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë, nuk është
paraqitur asnjë shkak që do të sillte revokimin e tij në përputhje me nenin 169 të Kodit të
Procedurës Civile.

11. Në nenin 169 të Kodit të Procedurës Civile është përcaktuar se:
“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”.

12. Edhe pse nga pikëpamja sistematike kjo dispozitë lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me
gjobat e vendosura gjatë procesit gjyqësor, me qëllim miradministrimin e tij, e të
përcaktuara në Kreun IV, të Titullit I, të Pjesës së Dytë, të Kodit të Procedurës Civile,
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë çmon 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
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cenuara për shkak të sanksionit gjobor, dispozita e mësipërme do të zbatohet me analogji
edhe në këtë rast.

13. 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.

14. Duke iu rikthyer çështjes në shqyrtim rezulton 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 kërkueses, në vendimin e saj nr. 239, datë 14.09.2020. Argumentet e parashtruara
prej saj janë në tërësi jo relevante në raport me kërkesën për revokimin e vendimit për
dënimin me gjobë. Në këtë drejtim, kërkuesja nuk paraqiti asnjë fakt që, i vlerësuar në
tërësi me faktet e tjera të cilat çuan në dënimin e saj me gjobë, të ndryshonte këtë
disponim.

15. Argumentet që ngre kërkuesja janë të pabazuara. Mbrojtësit e palëve, si përfaqësues të
tyre, mund të paraqesin çdo pretendim që çmohet e nevojshme për mbrojtjen e klientit,
me përjashtim të atyre që janë abuzivë dhe që e investojnë në mënyrë të panevojshme një
forum gjyqësor. Gjykatat, si mjeti i fundit (ultima ratio) për zgjidhjen e një
mosmarrëveshje, mund të aksesohen vetëm kur ekziston me të vërtetë një e tillë. Në të
kundërt, investimi i gjykatës aty ku nuk preket një e drejtë subjektive apo interes i
ligjshëm, do të cenonte efektivitetin e çështjeve të tjera, të meritueshme për tu trajtuar nga
ajo.

16. Argumenti tjetër i parashtruar nga kërkuesja lidhur me mungesën e eksperiencës së saj
nuk gjendet i mbështetur nga ky Kolegj. Neni 34, 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. Në këtë rast bëhet fjalë për një
dispozitë e cila është e qartë për nga përmbajta dhe nuk kërkon ndonjë qëndrim njësues
nga Gjykata e Lartë për tu bërë e kuptueshme dhe e zbatueshme.

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 169 të Kodit të Procedurës Civile;

V E N D O S I:

Mospranimin e kërkesës për revokimin e vendimit nr. 239, datë 14.09.2020, të
Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, në pjesën që është vendosur dënimi me gjobë i
Av. Pashkë Jaku në masën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë.

Tiranë, më 12.10.2020
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