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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr.256 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 28.09.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Bashkia Tiranë

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.535, datë 10.03.2020 të
Gjykatës Administrative të Apelit, që ka lënë në fuqi vendimin
nr.2502, datë 19.05.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 449, 479/a të Kodit të Procedurës Civile

Në çështjen me :

PADITËS: Shaban Shutina

PADITUR: Bashkia Tiranë

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. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se pala paditëse Shaban
Shutina, ka filluar punë pranë palës së paditur Bashkia Tiranë në datë 27.02.2013, në
pozicionine Inspektorit pranë INUV.
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2. Nga ana e palës së paditur me urdhërin nr.7187, datë 03.03.2016, ka liruar paditësin
nga detyra dhe marrëdhëniet financiare janë ndërprerë më datë 04.03.2016.

3. Për sa më sipër, paditësi duke pretenduar se pala e paditur ka vepruar në
kundërshtim me ligjin, i është drejtuar gjykatës me padinë objekt gjykimi.

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr.2502, datë
19.05.2016 ka vendosur:
Pranimin e kërkesë padisë.
Detyrimin e palës së paditur Bashkia Tiranë që t’i paguajë paditësit Shaban Shutina,
dëmshpërblim në masën e 2 (dy) muajve pagë për mosrespektim të afatit të njoftimit për
zgjidhjen e kontratës së punës.
Detyrimin e palës së paditur Bashkia Tiranë që t’i paguajë paditësit Shaban Shutina, një
dëmshpërblim në masën e 10 (dhjetë) muajve pagë për zgjidhje të menjëhershme dhe të
pajustifikuar të kontratës së punës.
Detyrimin e palës së paditur Bashkia Tiranë që t’i paguajë paditësit Shaban Shutina, një
dëmshpërblim në masën e 2 (dy) muajve pagë për mosrespektim të afatit të procedurës së
zgjidhjes së kontratës së punës.
Detyrimin e palës së paditur Bashkia Tiranë që t’i paguajë paditësit Shaban Shutina,
shpërblim për vjetërsi në punë në masën e 1 (një) muaji e 15 (pesëmbëdhjetë) dite pagë.

5. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.535, datë 10.03.2020 ka
vendosur:
Lënien në fuqi të vendimit nr.2502, datë 19.05.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.

6. Më datë 10.09.2020 Bashkia Tiranë, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në thelb parashtron sa
vijon:

- Vendimet e gjykatave, duke arritur në përfundimin se jemi përpara zgjidhjes së
menjëhershme dhe pa shkaqe të justifikuara të kontratës së punës, janë të gabuara
dhe në kundërshtim me provat dhe faktet.

- Lirimi nga detyra të paditësit është në zbatim të Kodit të Punës dhe ligjit nr.9780,
datë 16.07.2007 “Për inspektimin e ndërtimit”.

- Zgjidhja e marrëdhënies së punës është bërë në respektim të vendimit unifikues nr.19,
datë 15.11.2007 dhe konkretisht shprehje e vullnetit të njërës pale dhe respektim i
afatit të njoftimit, ku sipas urdhëritë Kryetarit nr.2985/1, datë 29.01.2016 “Për një
ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak nr.8, datë 12.10.2011 “Për miratimin e
strukturës organizative...” ku janë njoftuar të gjithë punonjësit.

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të ketë efekte financiare të konsiderueshme
për Bashkinë Tiranë.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

7. Kodi i Procedurës Civile dhe Ligji nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe
gjykimin administrativ” (në vijim Ligji nr. 49/2012) kanë ofruar në disponibilitetin e palëve
mjete që garantojnë mbrojtje të përkohshme procedurale. Të tilla janë kërkesat e palëve mbi
masat e sigurimit të padisë, sipas nenit 202 e vijues të Kodit të Procedurës Civile apo nenit 28
e vijues të Ligjit nr. 49/2012, kërkesa për dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm,
sipas nenit 317 të Kodit të Procedurës Civile apo kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor
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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.

8. Universalisht për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji
kërkon ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i
subjektit paditës apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo
vendimi i gjykatës (humus boni juris). Nga ana tjetër kërkohet që në rrethanat e çështjes të
ekzistojë një rrezik i atçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të
pariparueshëm nëse masa e përkohshme nuk merret nga gjykata (periculum in mora). Në këtë
mënyrë masat e përkohshme procedurale paraqiten si mjete ligjore që garantojnë standardin e
efektivitetit të vetë mjetit kryesor nga i cili ato varen, konkretisht padisë dhe ankimeve.

9. Në mënyrë të posaçme neni 479 i Kodit të Procedurës Civile ka rregulluar kërkesën
e palëve ndërgjyqëse, drejtuar Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor objekt rekursi. Kjo dispozitë është e zbatueshme në gjykimin administrativ në
Gjykatën e Lartë sipas nenit 1 pika 2 të Ligjit nr. 49/2012. Në pikën 1 ajo parashikon se:

“1. Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të
vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur:

a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të
pariparueshme; dhe/ose

b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale që siguron ekzekutimin
vendimit.”.

10. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, Kolegji Administrativ i
Gjykatës së Lartë vlerëson se, në një gjykim të natyrës të së drejtës publike, siç është edhe
gjykimi administrativ, është e detyrueshme për kërkuesin, ashtu si edhe për gjykatën që do të
vlerësojë pranimin ose jo të kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor,
respektimi me analogji edhe i kushteve ligjore, që parashikohen në nenin 29 të Ligjit nr.
49/2012. Konkretisht nevojitet të arsyetohet domosdoshmërisht dhe qartësisht se:

- ekziston dyshimi i arsyeshëm, mbi mundësinë e ardhjes së një dëmi të rëndë të
pariparueshëm dhe të atëçastshëm për kërkuesin, për shkak të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë;

- (nuk) cenohet rëndë interesi publik.

11. Këto kushte ligjore duhet të interpretohen rast pas rasti dhe në përputhje me
rrethanat konkrete të çështjes, duke garantuar se pranimi nga gjykata i kërkesës për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në varësi të inicuesit të
kërkesës (subjekt apo organ publik) cenon rëndë ose jo interesin publik.

12. Pra, Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, për pranimin e një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë të duhet të konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret
ligjorë dhe/apo prova të palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një
dëmi të menjëhershëm dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit
gjyqësor të formës së prerë. Më tej eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar
dhe provat respektive të saj. Në këtë kuptim argumentat e parashtruara të palës kërkuese
duhet të jetë konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e
tyre. Si rregull i përgjithshëm nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes
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së rekursit për të pranuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për
pezullim.

13. Mungesa në kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore passjell
mospranimin e kërkesës për pezullim. Nga ana tjetër abuzimi me mjetin ligjor të parashikuar
nga neni 479 i Kodit të Procedurës Civile mund të shkaktojë dhe aktivizimin e përgjegjësisë
personale pasurore të palës apo përfaqësuesit, sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit.

14. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në funksion të zgjidhjes së çështjes
konkrete, vlerëson se kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e
paraqitur nga pala e paditur, Bashkia Tiranë, është e pabazuar në ligj dhe si e tillë nuk duhet
të pranohet.

15. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese Bashkia Tiranë, gjendet edhe
kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet
ekzekutimit.

16. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën
e paraqitur nga pala kërkuese Bashkia Tiranë, i cili ka parashtruar argumentet lidhur me mos
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe në thelb të qëndrimin të tij kërkon
mospranimin e kërkesës.

17. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Bashkia Tiranë
kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Administrativ vlerëson se, kjo
Kërkesë, në tërësinë e saj, motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë vetëm me drejtësinë,
bazueshmërinë në prova dhe në ligj, të vendimeve të dhëna nga gjykata administrative e
shkallës së parë dhe ajo e Apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat ky Kolegj i vlerëson në
kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të gjykatës
administrative të apelit.

18. Për sa i përket motivit të fundit dhe të vetëm,  që formalisht përfshihet në rastin e
shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji Administrativ
vëren se pala kërkuese Bashkia Tiranë nuk ka paraqitur asnjë provë dhe nuk ka arsyetuar
lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta vlerësuar nëse jemi ose jo përpara rastit kur
Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor
do të vinin pasoja të rënda financiare për palën kërkuese Bashkia Tiranë.

19. Kolegji Administrativ vlerëson të evidentojë se, duke mbajtur parasysh edhe
natyrën e mosmarrëveshjes mes palëve, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, si edhe
natyrën dhe vlerën e detyrimeve që kërkohet të ekzekutohen në çështjen konkrete në
shqyrtim, në interpretim dhe zbatim të drejtë të ligjit procedural, mbetet thjesht një kërkim
dhe pretendim hipotetik dhe, si i tillë, i pambështetur në ligj, vetëm parashtrimi formal i
pretendimit (shkakut) se ekzekutimi mund të sjellë pasoja të rënda financiare, si një shkak që
e përcakton vetë neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile, pa parashtruar
njëkohësisht edhe argumenta dhe shpjegime konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë
mundësinë e ardhjes së tyre.
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20. Për sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend
për të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Bashkia Tiranë, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.535, datë 10.03.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, që ka
lënë në fuqi vendimin nr.2502, datë 19.05.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.

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 479 të

Kodit të Procedurës Civile;

V E N D O S I :

Mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.535, datë
10.03.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, që ka lënë në fuqi vendimin nr.2502, datë
19.05.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, të paraqitur nga Bashkia
Tiranë.

Tiranë, më datë 28.09.2020

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

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr.257 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 28.09.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Bashkia Elbasan

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.1802, datë 26.04.2018 të
Gjykatës Administrative të Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 472 e vijues të Kodit të Procedurës Civile, ligji nr.49/2012 “Për
gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve
administrative”.

Në çështjen me :

PADITËS: Shoqëria “KLAME” sh.p.k

PADITUR: Bashkia Elbasan

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. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se pala paditëse
Shoqëria “KLAME” sh.p.k, ushtron aktivitetin “tregtim i pajisjeve kompjuterike”.
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2. Nga ana e palës së paditur Bashkia Elbasan është zhvilluar një tender për blerje
pajisje kompjuterike në vlerën 1.621.200 lekë, tender të cilin e ka fituar paditësi dhe në
zbatim të të cilit ka përmbushur detyrimin në datë 25.11.2009 me dorëzimin e mallrave, por
për të cilin nuk është paguar.

3. Për sa më sipër, paditësi duke pretenduar se pala e paditur ka vepruar në
kundërshtim me ligjin, i është drejtuar gjykatës me padinë objekt gjykimi.

4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, me vendimin nr.1978, datë 30.09.2013 ka
vendosur:
Pranimin e pjesshëm të padisë.
Detyrimin e palës së paditur Bashkia Elbasan t’i paguajë paditësit “Klame” shpk, shumën
prej 1.621.200 lekë, si çmim i mallrave të furnizimit sipas kontratës së datës 05.11.2009 dhe
interesat e kësaj shume, sipas normës së interesit të përcaktuar nga Banka e Shqipërisë, duke
filluar nga data 25.12.2009 deri në pagimin vullnetarisht të detyrimit, ose ekzekutimit
forcërisht të këtij vendimi.

5. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.1802, datë 26.04.2018
ka vendosur:
Lënien në fuqi të vendimit nr.1978, datë 30.09.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.

6. Më datë 16.09.2020 Bashkia Elbasan, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në thelb parashtron sa
vijon:

- Nga arsyetimi i gjykatës nuk del qartë seë cila pjesë e padisë është pranuar dhe cila
jo.

- Ashtu sikundër u provua në gjykim, paditësi nuk na ka furnizuar sipas kontratës së
shërbimit, por ashtu si pranon edhe dëshmitari, pala paditës është paraqitur ditën e
shtunë dhe ka sjellë disa prej mallrave të cilat i ka lënë në katin e parë të godinë së
Bashkisë, pa kontaktuar me persona përgjegjës për marrjen e tyre në dorëzim.

- Edhe mallrat e sjella pas verifikimit të tyre nga IT pranë Bashkisë Elbasan, rezultuan
jashtë parametrave teknik, si dhe  gjykata rrëzoi kërkesë tonë për mosmarrjen e
faturës tatimore si provë, pasi ajo nuk është firmosur dhe vulosur nga institucioni ynë.

- Gjykata na ka rrëzuar të gjitha kërkesat tona, si dhe na ka ngarkuar me shpenzime pa
të drejtë.

- Kërkojmë pezullimin e ekzekutimit.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

7. Kodi i Procedurës Civile dhe Ligji nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe
gjykimin administrativ” (në vijim Ligji nr. 49/2012) kanë ofruar në disponibilitetin e palëve
mjete që garantojnë mbrojtje të përkohshme procedurale. Të tilla janë kërkesat e palëve mbi
masat e sigurimit të padisë, sipas nenit 202 e vijues të Kodit të Procedurës Civile apo nenit 28
e vijues të Ligjit nr. 49/2012, kërkesa për dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm,
sipas nenit 317 të Kodit të Procedurës Civile apo kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor
të formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të Kodit të Procedurës Civile. Në çdo rast këto
mjete juridike të mbrojtjes së përkohshme procedurale janë të lidhura funksionalisht me
mjetet kryesore të aksesit në gjykatë, qoftë padinë apo ankimet.
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8. Universalisht për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji
kërkon ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i
subjektit paditës apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo
vendimi i gjykatës (humus boni juris). Nga ana tjetër kërkohet që në rrethanat e çështjes të
ekzistojë një rrezik i atçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të
pariparueshëm nëse masa e përkohshme nuk merret nga gjykata (periculum in mora). Në këtë
mënyrë masat e përkohshme procedurale paraqiten si mjete ligjore që garantojnë standardin e
efektivitetit të vetë mjetit kryesor nga i cili ato varen, konkretisht padisë dhe ankimeve.

9. Në mënyrë të posaçme neni 479 i Kodit të Procedurës Civile ka rregulluar kërkesën
e palëve ndërgjyqëse, drejtuar Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor objekt rekursi. Kjo dispozitë është e zbatueshme në gjykimin administrativ në
Gjykatën e Lartë sipas nenit 1 pika 2 të Ligjit nr. 49/2012. Në pikën 1 ajo parashikon se:

“1. Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të
vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur:

a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të
pariparueshme; dhe/ose

b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale që siguron ekzekutimin
vendimit.”.

10. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, Kolegji Administrativ i
Gjykatës së Lartë vlerëson se, në një gjykim të natyrës të së drejtës publike, siç është edhe
gjykimi administrativ, është e detyrueshme për kërkuesin, ashtu si edhe për gjykatën që do të
vlerësojë pranimin ose jo të kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor,
respektimi me analogji edhe i kushteve ligjore, që parashikohen në nenin 29 të Ligjit nr.
49/2012. Konkretisht nevojitet të arsyetohet domosdoshmërisht dhe qartësisht se:

- ekziston dyshimi i arsyeshëm, mbi mundësinë e ardhjes së një dëmi të rëndë të
pariparueshëm dhe të atëçastshëm për kërkuesin, për shkak të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë;

- (nuk) cenohet rëndë interesi publik.

11. Këto kushte ligjore duhet të interpretohen rast pas rasti dhe në përputhje me
rrethanat konkrete të çështjes, duke garantuar se pranimi nga gjykata i kërkesës për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në varësi të inicuesit të
kërkesës (subjekt apo organ publik) cenon rëndë ose jo interesin publik.

12. Pra, Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, për pranimin e një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë të duhet të konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret
ligjorë dhe/apo prova të palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një
dëmi të menjëhershëm dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit
gjyqësor të formës së prerë. Më tej eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar
dhe provat respektive të saj. Në këtë kuptim argumentat e parashtruara të palës kërkuese
duhet të jetë konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e
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tyre. Si rregull i përgjithshëm nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes
së rekursit për të pranuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për
pezullim.

13. Mungesa në kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore passjell
mospranimin e kërkesës për pezullim. Nga ana tjetër abuzimi me mjetin ligjor të parashikuar
nga neni 479 i Kodit të Procedurës Civile mund të shkaktojë dhe aktivizimin e përgjegjësisë
personale pasurore të palës apo përfaqësuesit, sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit.

14. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në funksion të zgjidhjes së çështjes
konkrete, vlerëson se kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e
paraqitur nga pala e paditur, Bashkia Elbasan, është e pabazuar në ligj dhe si e tillë nuk duhet
të pranohet.

15. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese Bashkia Elbasan, gjendet edhe
kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet
ekzekutimit.

16. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën
e paraqitur nga pala kërkuese Bashkia Elbasan, të cilat nuk kanë parashtruar argumente lidhur
me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

17. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Bashkia Elbasan
kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Administrativ vlerëson se, kjo
Kërkesë, në tërësinë e saj, motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë vetëm me drejtësinë,
bazueshmërinë në prova dhe në ligj, të vendimeve të dhëna nga gjykata administrative e
shkallës së parë dhe ajo e Apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat ky Kolegj i vlerëson në
kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të gjykatës
administrative të apelit.

18. Për sa i përket motivit të fundit dhe të vetëm,  që formalisht përfshihet në rastin e
shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji Administrativ
vëren se pala kërkuese Bashkia Elbasan nuk ka paraqitur asnjë provë dhe nuk ka arsyetuar
lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta vlerësuar nëse jemi ose jo përpara rastit kur
Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor
do të vinin pasoja të rënda për palën kërkuese Bashkia Elbasan.

19. Kolegji Administrativ vlerëson të evidentojë se, duke mbajtur parasysh edhe
natyrën e mosmarrëveshjes mes palëve, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, si edhe
natyrën dhe vlerën e detyrimeve që kërkohet të ekzekutohen në çështjen konkrete në
shqyrtim, në interpretim dhe zbatim të drejtë të ligjit procedural, mbetet thjesht një kërkim
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dhe pretendim hipotetik dhe, si i tillë, i pambështetur në ligj, vetëm parashtrimi formal i
pretendimit (shkakut) se ekzekutimi mund të sjellë pasoja të rënda financiare, si një shkak që
e përcakton vetë neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile, pa parashtruar
njëkohësisht edhe argumenta dhe shpjegime konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë
mundësinë e ardhjes së tyre.

20. Për sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend
për të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Bashkia Elbasan, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.1802, datë 26.04.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit.

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 479 të

Kodit të Procedurës Civile;

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1802, datë
26.04.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit, të paraqitur nga Bashkia Elbasan.

Tiranë, më datë 28.09.2020

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

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 260 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 28.09.2020, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Bashkia Tiranë

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.1293, datë 17.03.2016 të
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me
vendimin nr.311, datë 12.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 449, 479/a të Kodit të Procedurës Civile

Në çështjen me :

PADITËS: Selona Kuçi

PADITUR: Bashkia Tiranë
Departamenti i Administratës Publike

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. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se pala paditëse Selona

Kuçi, me urdhërin nr.303, datë 17.04.2012 është emëruar “Specialiste” në Sektorin e
Modernizimit, Inovacionit dhe Projekteve në Drejtorinë e Tekologjisë dhe Informacionit.
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2. Me urdhërin nr.17838, datë 12.11.2015 të është vendosur lirimi nga detyra e palës
paditëse, konfirmuar me urdhërin nr.17838/3, datë 24.11.2015 të Kryetarit të Bashkisë
Tiranë, me arsyetimin se për shkak të ristrukturimit të Bashkisë, vendi i punës së palës
paditëse nuk ekziston më dhe nuk ka mundësi për sistemimin në një pozicion tjetër.

3. Për sa më sipër, paditësi duke pretenduar se pala e paditur ka vepruar në
kundërshtim me ligjin, i është drejtuar gjykatës me padinë objekt gjykimi.

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr.1293, datë
17.03.2016 ka vendosur:
Pranimin e kërkesëpadisë së paraqitur nga paditësja Selona Kuçi.
Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të akteve administrative, vendimin “Për lirim nga
shërbimi civil” nr.17838, datë 12.11.2015 të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve
Mbështetëse, pranë Bashkisë Tiranë, si dhe urdhërin nr.17838/3, datë 24.11.2015 të Kryetarit
të Bashkisë Tiranë dhe zgjidhjen e pasojave, si më poshtë:
Detyrimin e palës së paditur Bashkia Tiranë, që të rikthejë paditësen Selona Kuçi në
pozicionin e mëparshëm të punës ose ta sistemojë atë në një nga pozicionet e lira për të cilën
ajo plotëson kriteret ligjore si dhe pagimin e pagës nga data e ndërprerjes së marrëdhënieve
financiare deri në rikthimin e tij në detyrë.
Pushimin e gjykimit të çështjes për palën e paditur Departamenti i Administratës Publike.

5. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.311, datë 12.02.2020 ka
vendosur:
Lënien në fuqi të vendimit nr.1293, datë 17.03.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.

6. Më datë 17.09.2020 Bashkia Tiranë, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në thelb parashtron sa
vijon:

- Arsyetimi i gjykatave duke konstatuar pavlefshmërinë absolute të vendimeve objekt
shqyrtimi, është në kundërshtim me ligjin material, pasi nëse i referohemi nenit 116 të
K.Pr.Administrative nuk ka asnjë element që mund të sjellë pavlefshmërinë absolute.

- Nga Kryetari i Bashkisë është miratuar strukturua organike e Bashkisë, e cila detajon
numrin e përgjithshëm të punonjësve të aparatit të Bashkisë Tiranë dhe për këtë shkak
pozicioni i punës së palës paditëse nuk ekziston më.

- Komisioni i ristrukturimit nuk ka gjetur asnjë pozicion të lirë për të cilin nëpunësja në
fjalë të plotësonte kërkesat specifike.

- Për shkak se ekzekutimi i vendimit do të ketë efekte financiare të konsiderueshme për
Bashkisë Tiranë, kërkojmë pezullimin e ekzekutimit deri në shqyrtimin e rekursit të
depozituar nga Bashkia Tiranë.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

7. Kodi i Procedurës Civile dhe Ligji nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe
gjykimin administrativ” (në vijim Ligji nr. 49/2012) kanë ofruar në disponibilitetin e palëve
mjete që garantojnë mbrojtje të përkohshme procedurale. Të tilla janë kërkesat e palëve mbi
masat e sigurimit të padisë, sipas nenit 202 e vijues të Kodit të Procedurës Civile apo nenit 28
e vijues të Ligjit nr. 49/2012, kërkesa për dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm,
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sipas nenit 317 të Kodit të Procedurës Civile apo kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor
të formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të Kodit të Procedurës Civile. Në çdo rast këto
mjete juridike të mbrojtjes së përkohshme procedurale janë të lidhura funksionalisht me
mjetet kryesore të aksesit në gjykatë, qoftë padinë apo ankimet.

8. Universalisht për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji
kërkon ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i
subjektit paditës apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo
vendimi i gjykatës (humus boni juris). Nga ana tjetër kërkohet që në rrethanat e çështjes të
ekzistojë një rrezik i atçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të
pariparueshëm nëse masa e përkohshme nuk merret nga gjykata (periculum in mora). Në këtë
mënyrë masat e përkohshme procedurale paraqiten si mjete ligjore që garantojnë standardin e
efektivitetit të vetë mjetit kryesor nga i cili ato varen, konkretisht padisë dhe ankimeve.

9. Në mënyrë të posaçme neni 479 i Kodit të Procedurës Civile ka rregulluar kërkesën
e palëve ndërgjyqëse, drejtuar Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor objekt rekursi. Kjo dispozitë është e zbatueshme në gjykimin administrativ në
Gjykatën e Lartë sipas nenit 1 pika 2 të Ligjit nr. 49/2012. Në pikën 1 ajo parashikon se:

“1. Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të
vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur:

a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të
pariparueshme; dhe/ose

b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale që siguron ekzekutimin
vendimit.”.

10. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, Kolegji Administrativ i
Gjykatës së Lartë vlerëson se, në një gjykim të natyrës të së drejtës publike, siç është edhe
gjykimi administrativ, është e detyrueshme për kërkuesin, ashtu si edhe për gjykatën që do të
vlerësojë pranimin ose jo të kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor,
respektimi me analogji edhe i kushteve ligjore, që parashikohen në nenin 29 të Ligjit nr.
49/2012. Konkretisht nevojitet të arsyetohet domosdoshmërisht dhe qartësisht se:

- ekziston dyshimi i arsyeshëm, mbi mundësinë e ardhjes së një dëmi të rëndë të
pariparueshëm dhe të atëçastshëm për kërkuesin, për shkak të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë;

- (nuk) cenohet rëndë interesi publik.

11. Këto kushte ligjore duhet të interpretohen rast pas rasti dhe në përputhje me
rrethanat konkrete të çështjes, duke garantuar se pranimi nga gjykata i kërkesës për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në varësi të inicuesit të
kërkesës (subjekt apo organ publik) cenon rëndë ose jo interesin publik.

12. Pra, Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, për pranimin e një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë të duhet të konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret
ligjorë dhe/apo prova të palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një
dëmi të menjëhershëm dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit
gjyqësor të formës së prerë. Më tej eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar
dhe provat respektive të saj. Në këtë kuptim argumentat e parashtruara të palës kërkuese
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duhet të jetë konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e
tyre. Si rregull i përgjithshëm nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes
së rekursit për të pranuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për
pezullim.

13. Mungesa në kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore passjell
mospranimin e kërkesës për pezullim. Nga ana tjetër abuzimi me mjetin ligjor të parashikuar
nga neni 479 i Kodit të Procedurës Civile mund të shkaktojë dhe aktivizimin e përgjegjësisë
personale pasurore të palës apo përfaqësuesit, sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit.

14. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në funksion të zgjidhjes së çështjes
konkrete, vlerëson se kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e
paraqitur nga pala e paditur, Bashkia Tiranë, është e pabazuar në ligj dhe si e tillë nuk duhet
të pranohet.

15. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese Bashkia Tiranë, gjendet edhe
kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet
ekzekutimit.

16. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën
e paraqitur nga pala kërkuese Bashkia Tiranë, të cilat nuk kanë parashtruar argumente lidhur
me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

17. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Bashkia Tiranë
kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Administrativ vlerëson se, kjo
Kërkesë, në tërësinë e saj, motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë vetëm me drejtësinë,
bazueshmërinë në prova dhe në ligj, të vendimeve të dhëna nga gjykata administrative e
shkallës së parë dhe ajo e Apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat ky Kolegj i vlerëson në
kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të gjykatës
administrative të apelit.

18. Për sa i përket motivit të fundit dhe të vetëm,  që formalisht përfshihet në rastin e
shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji Administrativ
vëren se pala kërkuese Bashkia Tiranë nuk ka paraqitur asnjë provë dhe nuk ka arsyetuar
lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta vlerësuar nëse jemi ose jo përpara rastit kur
Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor
do të vinin pasoja të rënda financiare për palën kërkuese Bashkia Tiranë.

19. Kolegji Administrativ vlerëson të evidentojë se, duke mbajtur parasysh edhe
natyrën e mosmarrëveshjes mes palëve, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, si edhe
natyrën dhe vlerën e detyrimeve që kërkohet të ekzekutohen në çështjen konkrete në
shqyrtim, në interpretim dhe zbatim të drejtë të ligjit procedural, mbetet thjesht një kërkim
dhe pretendim hipotetik dhe, si i tillë, i pambështetur në ligj, vetëm parashtrimi formal i
pretendimit (shkakut) se ekzekutimi mund të sjellë pasoja të rënda financiare, si një shkak që
e përcakton vetë neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile, pa parashtruar
njëkohësisht edhe argumenta dhe shpjegime konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë
mundësinë e ardhjes së tyre.
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20. Për sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend
për të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Bashkia Tiranë, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.1293, datë 17.03.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr.311, datë 12.02.2020 të Gjykatës Administrative të
Apelit.

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 479 të

Kodit të Procedurës Civile;

V E N D O S I :

Mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1293, datë
17.03.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me vendimin
nr.311, datë 12.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, të paraqitur nga Bashkia Tiranë.

Tiranë, më datë 28.09.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Ilir PANDA Ervin PUPE Sokol SADUSHI



1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 259 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 28.09.2020, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim me Nr. Akti
259/2020, që i përket:

KËRKUES: Avokatura e Shtetit.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1264 (997), datë 19.11.2015,
të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës, lënë në fuqi me
vendimin nr. 1303, datë 25.04.2019, të Gjykatës Administrative të
Apelit.

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

Në çështjen administrative me palë:

PADITËS: Fatmir Alla.

TË PADITUR: Ministria e Drejtësisë.
Agjencia Shtetërore e Kadastrës.

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, në
dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve;

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Pala paditëse i është drejtuar me padi Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Durrës, duke kërkuar pagimin e dëmshpërblimeve që rrjedhin nga zgjidhja e menjëhershme
dhe e pajustifikuar e kontratës së punës.
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2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës, me vendimin nr. 1264 (997),
datë 19.11.2015, ka vendosur:

- Pranimin e padisë pjesërisht.
- Detyrimin e të paditurve, Ministria e Drejtësisë dhe ZQRPP Tiranë, të shpërblejnë

dëmin e shkaktuar paditësit, Fatmir Alla si pasojë e zgjidhjes së menjëhershme dhe të
pajustifikuar të kontratës së punës, në masën e 10 (dhjetë) pagave mujore.

- Detyrimin e të paditurve, Ministria e Drejtësisë dhe ZQRPP Tiranë, të shpërblejnë
dëmin e shkaktuar paditësit, Fatmir Alla për mosrespektimin e afatit të njoftimit, në
masën e 3 (tre) pagave mujore.

- Detyrimin e të paditurve, Ministria e Drejtësisë dhe ZQRPP Tiranë, të shpërblejnë
dëmin e shkaktuar paditësit, Fatmir Alla për mosrespektimin e procedurës së njoftimit
me 2 (dy) paga mujore.

- Detyrimin e të paditurve, Ministria e Drejtësisë dhe ZQRPP Tiranë, të shpërblejnë
dëmin e shkaktuar paditësit, Fatmir Alla për vjetërsinë në punë, në masën e 3 (tre)
paga mujore dhe një 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pagë.

- Për efekt të llogaritjes së pagës sipas këtij vendimi, të merret paga mujore bruto
92.720 (nëntëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e njëzet) lekë.

- Rrëzimin e padisë pjesërisht për kërkimet e tjera.
- Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të paditurve, Ministria e Drejtësisë dhe ZQRPP

Tiranë.
3. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 1303, datë 25.04.2019, ka

vendosur:
- Lënien në fuqi të vendimit nr. 1264 (997), datë 19.11.2015, të Gjykatës Administrative

të Shkallës së Parë Durrës.
4. Kundër vendimit nr. 1303, datë 25.04.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit,

ka paraqitur rekurs pala e paditur, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, e cila ka kërkuar prishjen
e këtij vendimi si dhe të vendimit nr. 1264 (997), datë 19.11.2015, të Gjykatës Administrative
të Shkallës së Parë Durrës, dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim pranë Gjykatës
Administrative të Apelit.

5. Avokatura e Shtetit, në datën 16.09.2020, ka paraqitur përpara Gjykatës së Lartë
një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 276 (296), datë 04.03.2016, të
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, ndryshuar me vendimin nr. 2747, datë
17.10.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit, duke parashtruar këto shkaqe:

- Vendimi i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës dhe vendimi i Gjykatës
Administrative të Apelit janë të pabazuara në ligj dhe në prova.

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda financiare për
institucionin tonë.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

6. Kodi i Procedurës Civile dhe Ligji nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe
gjykimin administrativ” (në vijim Ligji nr. 49/2012) kanë ofruar në disponibilitetin e palëve
mjete që garantojnë mbrojtje të përkohshme procedurale. Të tilla janë kërkesat e palëve mbi
masat e sigurimit të padisë, sipas nenit 202 e vijues të Kodit të Procedurës Civile apo nenit 28
e vijues të Ligjit nr. 49/2012, kërkesa për dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm,
sipas nenit 317 të Kodit të Procedurës Civile apo kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor
të formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të Kodit të Procedurës Civile. Në çdo rast këto
mjete juridike të mbrojtjes së përkohshme procedurale janë të lidhura funksionalisht me
mjetet kryesore të aksesit në gjykatë, qoftë padinë apo ankimet.
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7. Universalisht për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji
kërkon ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i
subjektit paditës apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo
vendimi i gjykatës (humus boni juris). Nga ana tjetër kërkohet që në rrethanat e çështjes të
ekzistojë një rrezik i atëçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të
pariparueshëm nëse masa e përkohshme nuk merret nga gjykata (periculum in mora). Në këtë
mënyrë masat e përkohshme procedurale paraqiten si mjete ligjore që garantojnë standardin e
efektivitetit të vetë mjetit kryesor nga i cili ato varen, konkretisht padisë dhe ankimeve.

8. Në mënyrë të posaçme neni 479 i Kodit të Procedurës Civile ka rregulluar kërkesën
e palëve ndërgjyqëse, drejtuar Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor objekt rekursi. Kjo dispozitë është e zbatueshme në gjykimin administrativ në
Gjykatën e Lartë sipas nenit 1 pika 2 të Ligjit nr. 49/2012. Në pikën 1 ajo parashikon se:

“1. Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të
vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur:

a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të
pariparueshme; dhe/ose

b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale që siguron ekzekutimin
vendimit.”.

9. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, Kolegji Administrativ i
Gjykatës së Lartë vlerëson se, në një gjykim të natyrës të së drejtës publike, siç është edhe
gjykimi administrativ, është e detyrueshme për kërkuesin, ashtu si edhe për gjykatën që do të
vlerësojë pranimin ose jo të kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor,
respektimi me analogji edhe i kushteve ligjore, që parashikohen në nenin 29 të Ligjit nr.
49/2012. Konkretisht nevojitet të arsyetohet domosdoshmërisht dhe qartësisht se:

- ekziston dyshimi i arsyeshëm, mbi mundësinë e ardhjes së një dëmi të rëndë të
pariparueshëm dhe të atëçastshëm për kërkuesin, për shkak të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë;

- (nuk) cenohet rëndë interesi publik.
10. Këto kushte ligjore duhet të interpretohen rast pas rasti dhe në përputhje me

rrethanat konkrete të çështjes, duke garantuar se pranimi nga gjykata i kërkesës për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në varësi të iniciuesit të
kërkesës (subjekt apo organ publik) cenon rëndë ose jo interesin publik.

11. Pra, Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, për pranimin e një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë të duhet të konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret
ligjorë dhe/apo prova të palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një
dëmi të menjëhershëm dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit
gjyqësor të formës së prerë. Më tej eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar
dhe provat respektive të saj. Në këtë kuptim argumentet e parashtruara të palës kërkuese
duhet të jetë konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e
tyre. Si rregull i përgjithshëm nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes
së rekursit për të pranuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për
pezullim. Mungesa në kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore passjell
mospranimin e kërkesës për pezullim.

12. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për
kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk ka parashtruar argumente lidhur me
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e saj.
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13. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Administrativ vlerëson se kjo kërkesë, në tërësinë e
saj, motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë vetëm me drejtësinë, bazueshmërinë në prova dhe
në ligj, të vendimeve të dhëna nga gjykata administrative e shkallës së parë dhe ajo e apelit në
zgjidhjen e çështjes, të cilat ky Kolegj i vlerëson në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi
shkaqet e rekursit ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit.

14. Për sa i përket motivit të fundit dhe të vetëm, që formalisht përfshihet në rastin e
shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji Administrativ
vëren se pala kërkuese nuk ka paraqitur asnjë provë dhe nuk ka arsyetuar lidhur me ndonjë
rrethanë konkrete për ta vlerësuar nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të
konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda
për palën kërkuese.

15. Kolegji Administrativ vlerëson të evidentojë se, duke mbajtur parasysh edhe
natyrën e mosmarrëveshjes mes palëve, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, si edhe
natyrën dhe vlerën e detyrimeve që kërkohet të ekzekutohen në çështjen konkrete në
shqyrtim, në interpretim dhe zbatim të drejtë të ligjit procedural, mbetet thjesht një kërkim
dhe pretendim hipotetik dhe, si i tillë, i pambështetur në ligj, vetëm parashtrimi formal i
pretendimit (shkakut) se ekzekutimi mund të sjellë pasoja të rënda, si një shkak që e
përcakton vetë neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile, pa parashtruar
njëkohësisht edhe argumente dhe shpjegime konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë
mundësinë e ardhjes së tyre.

PËR KËTO ARSYE

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 1, pika 2, të ligjit nr.
49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” si

dhe nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile;

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së palës së paditur, nga Avokatura e Shtetit, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 1264 (997), datë 19.11.2015, të Gjykatës Administrative të
Shkallës së Parë Durrës, lënë në fuqi me vendimin nr. 1303, datë 25.04.2019, të Gjykatës
Administrative të Apelit.

Tiranë, më 28.09.2020

A N Ë T A R A N Ë T A R K R Y E S U E S
Ilir PANDA                                          Ervin PUPE                                    Sokol SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV

Nr. 255 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 28.09.2020, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim me Nr. Akti
255/2020, që i përket:

KËRKUES: Bashkia Tiranë.

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 850, datë 26.02.2016, të
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ndryshuar
pjesërisht me vendimin nr. 483, datë 03.03.2020, të Gjykatës
Administrative të Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 449, 479/a i Kodit të Procedurës Civile.

Në çështjen administrative me palë:

PADITËS: Myfit Tafaj.

E PADITUR: Bashkia Tiranë.

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, në
dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve;

V Ë R E N

I. Rrethanat e çështjes

1. Pala paditëse i është drejtuar me padi Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë, duke kërkuar shfuqizimin e akteve të lirimit nga detyra, rikthimin në punë dhe
pagimin e pagave deri në momentin e rikthimit.
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2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 850 (80-
2016-1026), datë 26.02.2016, ka vendosur:

“1. Pranimin e kërkesëpadisë së palës paditëse Myfit Tafaj si të bazuar në ligj dhe në
prova.

2. Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të akteve administrative vendimit nr. 17821,
datë 12.11.2015 “Vendim për lirim nga shërbimi civil” dhe Urdhrit nr. 17821/3, datë
24.11.2015 “Urdhër për lirim nga shërbimi civil” të Kryetarit të Bashkisë Erion Veliaj, si
akte të pabazuara në prova dhe në ligj.

3. Detyrimin e palës së paditur të rikthejë paditësin Myfit Tafaj në detyrën e
mëparshme ose në një pozicion ekuivalent me të.

4. Detyrimin e palës së paditur t’i paguajë paditësit Myfit Tafaj pagën nga data
30.11.2015 deri në momentin e rikthimit në punë të paditësit.

5. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur.”.
3. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 483 (86-2020-553), datë

03.03.2020, ka vendosur:
“1. Ndryshimin e vendimit nr. 850 (80-2016-1026), datë 26.02.2016, të Gjykatës

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
2. Pranimin e pjesshëm të padisë së paditësit Myfit Tafaj.
3. Shfuqizimin e vendimit nr. 17821/3 prot., datë 12.11.2015, të palës së paditur,

Bashkia Tiranë, “Për lirimin nga shërbimi civil”, të paditësit, Myfit Tafaj, në detyrën
specialist në Sektorin e Rrjetit Rrugor, në Drejtorinë e Transportit dhe Lëvizshmërisë, në
Drejtorinë e Përgjithshme të Planifikimit dhe Menaxhimit të Shërbimeve.

4. Detyrimin e palës së paditur, Bashkia Tiranë, të kthejë paditësin, Myfit Tafaj, në
shërbimin civil, duke e caktuar në vendin e mëparshëm të punës ose në një pozicion tjetër të
së njëjtës kategori.

5. Detyrimin e palës së paditur, Bashkia Tiranë, t’i paguajë paditësit, Myfit Tafaj,
pagën nga data e ndërprerjes së marrëdhënieve financiare deri në rikthimin në shërbimin
civil.

6. Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të kërkimeve.
7. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur. ”.
4. Kundër vendimit nr. 483 (86-2020-553), datë 03.03.2020, të Gjykatës

Administrative të Apelit, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Bashkia Tiranë, e cila ka kërkuar
ndryshimin e këtij vendimi si dhe të vendimit vendimin nr. 850 (80-2016-1026), datë
26.02.2016, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, dhe rrëzimin e padisë.

5. Pala e paditur, Bashkia Tiranë, në datën 10.09.2020, ka paraqitur përpara
Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit vendimin nr. 850 (80-
2016-1026), datë 26.02.2016, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë,
ndryshuar me vendimin nr. 483 (86-2020-553), datë 03.03.2020, të Gjykatës Administrative
të Apelit, duke parashtruar këto shkaqe:

- Vendimet e gjykatave janë të pabazuara në ligj dhe në prova, për shkaqet që janë
parashtruar në rekurs nga ana e Bashkisë Tiranë.

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit të formës së prerë do të ketë efekte financiare të
konsiderueshme për Bashkinë e Tiranës.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë

6. Kodi i Procedurës Civile dhe Ligji nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe
gjykimin administrativ” (në vijim Ligji nr. 49/2012) kanë ofruar në disponibilitetin e palëve
mjete që garantojnë mbrojtje të përkohshme procedurale. Të tilla janë kërkesat e palëve mbi
masat e sigurimit të padisë, sipas nenit 202 e vijues të Kodit të Procedurës Civile apo nenit 28
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e vijues të Ligjit nr. 49/2012, kërkesa për dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm,
sipas nenit 317 të Kodit të Procedurës Civile apo kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor
të formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të Kodit të Procedurës Civile. Në çdo rast këto
mjete juridike të mbrojtjes së përkohshme procedurale janë të lidhura funksionalisht me
mjetet kryesore të aksesit në gjykatë, qoftë padinë apo ankimet.

7. Universalisht për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji
kërkon ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i
subjektit paditës apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo
vendimi i gjykatës (humus boni juris). Nga ana tjetër kërkohet që në rrethanat e çështjes të
ekzistojë një rrezik i atëçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të
pariparueshëm nëse masa e përkohshme nuk merret nga gjykata (periculum in mora). Në këtë
mënyrë masat e përkohshme procedurale paraqiten si mjete ligjore që garantojnë standardin e
efektivitetit të vetë mjetit kryesor nga i cili ato varen, konkretisht padisë dhe ankimeve.

8. Në mënyrë të posaçme neni 479 i Kodit të Procedurës Civile ka rregulluar kërkesën
e palëve ndërgjyqëse, drejtuar Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor objekt rekursi. Kjo dispozitë është e zbatueshme në gjykimin administrativ në
Gjykatën e Lartë sipas nenit 1 pika 2 të Ligjit nr. 49/2012. Në pikën 1 ajo parashikon se:

“1. Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të
vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur:

a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të
pariparueshme; dhe/ose

b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale që siguron ekzekutimin
vendimit.”.

9. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, Kolegji Administrativ i
Gjykatës së Lartë vlerëson se, në një gjykim të natyrës të së drejtës publike, siç është edhe
gjykimi administrativ, është e detyrueshme për kërkuesin, ashtu si edhe për gjykatën që do të
vlerësojë pranimin ose jo të kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor,
respektimi me analogji edhe i kushteve ligjore, që parashikohen në nenin 29 të Ligjit nr.
49/2012. Konkretisht nevojitet të arsyetohet domosdoshmërisht dhe qartësisht se:

- ekziston dyshimi i arsyeshëm, mbi mundësinë e ardhjes së një dëmi të rëndë të
pariparueshëm dhe të atëçastshëm për kërkuesin, për shkak të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë;

- (nuk) cenohet rëndë interesi publik.
10. Këto kushte ligjore duhet të interpretohen rast pas rasti dhe në përputhje me

rrethanat konkrete të çështjes, duke garantuar se pranimi nga gjykata i kërkesës për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në varësi të iniciuesit të
kërkesës (subjekt apo organ publik) cenon rëndë ose jo interesin publik.

11. Pra, Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, për pranimin e një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë të duhet të konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret
ligjorë dhe/apo prova të palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një
dëmi të menjëhershëm dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit
gjyqësor të formës së prerë. Më tej eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar
dhe provat respektive të saj. Në këtë kuptim argumentet e parashtruara të palës kërkuese
duhet të jetë konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e
tyre. Si rregull i përgjithshëm nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes
së rekursit për të pranuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për
pezullim. Mungesa në kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore passjell
mospranimin e kërkesës për pezullim.
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12. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për
kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk ka parashtruar argumente lidhur me
bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e saj.

13. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese kërkon pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Administrativ vlerëson se kjo kërkesë, në tërësinë e
saj, motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë vetëm me drejtësinë, bazueshmërinë në prova dhe
në ligj, të vendimeve të dhëna nga gjykata administrative e shkallës së parë dhe ajo e apelit në
zgjidhjen e çështjes, të cilat ky Kolegj i vlerëson në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi
shkaqet e rekursit ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit.

14. Për sa i përket motivit të fundit dhe të vetëm, që formalisht përfshihet në rastin e
shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji Administrativ
vëren se pala kërkuese nuk ka paraqitur asnjë provë dhe nuk ka arsyetuar lidhur me ndonjë
rrethanë konkrete për ta vlerësuar nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të
konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda
për palën kërkuese.

15. Kolegji Administrativ vlerëson të evidentojë se, duke mbajtur parasysh edhe
natyrën e mosmarrëveshjes mes palëve, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, si edhe
natyrën dhe vlerën e detyrimeve që kërkohet të ekzekutohen në çështjen konkrete në
shqyrtim, në interpretim dhe zbatim të drejtë të ligjit procedural, mbetet thjesht një kërkim
dhe pretendim hipotetik dhe, si i tillë, i pambështetur në ligj, vetëm parashtrimi formal i
pretendimit (shkakut) se ekzekutimi mund të sjellë pasoja të rënda, si një shkak që e
përcakton vetë neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile, pa parashtruar
njëkohësisht edhe argumente dhe shpjegime konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë
mundësinë e ardhjes së tyre.

PËR KËTO ARSYE

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 1, pika 2, të ligjit nr.
49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” si

dhe nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile;

V E N D O S I

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala e paditur, Bashkia Tiranë, për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 850 (80-2016-1026), datë 26.02.2016, të Gjykatës
Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ndryshuar me vendimin nr. 483 (86-2020-553),
datë 03.03.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit.

Tiranë, më 28.09.2020

A N Ë T A R A N Ë T A R K R Y E S U E S
Ilir PANDA                                          Ervin PUPE                                    Sokol SADUSHI
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