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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV
___________________________________________________________________________
Nr.69/1 i  Regj.Themeltar
Nr.69/1 i Vendimit

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Administrativ  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Sokol SADUSHI - Kryesues
Ervin PUPE - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Në datën 15.02.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Mit’hat Çekrezi, përfaqësuar nga avokate Sonila Çekrezi.

OBJEKTI: Revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit nr.1542, datë
10.04.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë
në fuqi vendimin nr. 1102, datë 16.03.2017 të Gjykatës Administrative
të Apelit Tiranë, dhënë me vendimin nr. 69 datë 13.02.2018 të
Gjykatës së Lartë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.

në çështjen me palë:

PADITËS: Mit’hat Çekrezi.

PADITUR: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore 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
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1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se pala paditëse Mit’hat
Çekrezi, i është drejtuar palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë,
për lidhjen e pensionit të parakohshëm për vjetërsi shërbimi.

2. 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.

3. Gjykata e Administrativ e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 1542, datë
10.04.2014 ka vendosur: “Pranimin pjesërisht të kërkesë padisë së paditësit Mit’hat Çekrezi.
Detyrimin e palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, t’i
rillogarisë dhe paguajë paditësit Mit’hat Çekrezi pensionin e parakohshëm për vjetërsi
shërbimi, për periudhën nga data 14.05.2004 deri në datë 01.07.2009 në përputhje me
formulën e parashikuar nga nenin 35 të ligjit nr. 9210 datë 23.03.2004 “Për statusin e
ushtarakut të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe t’i paguajë diferencat e
papaguara përgjatë kësaj periudhe.
Rrëzimin për pjesën tjetër të kërkimit objektit të padisë si i pabazuar në ligj”.

4. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 1102, datë 16.03.2017
ka vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 1542, datë 10.04.2014 të Gjykatës Administrativ
e Shkallës së Parë Tiranë”.

5. Gjykata e Lartë, me vendimin nr. 69 datë 13.02.2018 ka vendosur: “Pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 1542, datë 10.04.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë, lënë në fuqi vendimin nr. 1102, datë 16.03.2017 të Gjykatës Administrative të
Apelit Tiranë, të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë”.

6. Më datë 07.08.2020, Mit’hat Çekrezi, përfaqësuar nga avokate Sonila Çekrezi ka
paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë, dhënë me vendimin nr. 69, datë 13.02.2018 të Gjykatës
së Lartë, ku në thelb parashtron sa vijon:

- Ky vendim është marrë në zbatim të gabuar të ligjit dhe kërkojmë revokimin e tij.
- Nga pala e paditur nuk është paraqitur rekurs, pasi ndaj këtij vendimi në bazë të ligjit

nuk lejohet rekurs.
- Kjo e fundit ka paraqitur kërkesë për rishikim tej çdo afati ligjor dhe të pabazuar në

ligj, pasi nuk kemi prova të reja.
- Vlera që duhet të ekzekutohet është në masën 200.000 lekë, shumë e cila nuk do të

përbënte asnjë rrezik për ekzekutimin e këtij vendimi, përveçse do të përmbushte
detyrimin ligjor për pagesën e këtij detyrimi prej datës 16.03.2017.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ

7. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se, në bazë
dhe për zbatim të nenit 479, paragrafi i gjashtë i Kodit të Procedurës Civile, vendimi për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë mund të revokohet ose
ndryshohet,  nëse pala e interesuar investon Gjykatën me kërkesë, duke parashtruar shkaqe
dhe arsye ligjore, ashtu sikurse, eventualisht, edhe paraqitjen e provave përkatëse, mbi të cilat
bazon pretendimet e saj, në funksion edhe të detyrimit ligjor, të rrjedhur nga neni 12 i Kodit
të Procedurës Civile.

8. Paraprakisht, Kolegji thekson se Gjykata e Lartë vendos caktimin e masave të
përkohshme procedurale, në ato raste, kur ekziston një dyshimi i 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). Po ashtu, sipas
kësaj dispozite ligjore, Gjykata duhet të vlerësojë se, në rrethanat e çështjes ekziston një
rrezik i atëçastshëm dhe evident për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të pariparueshëm.
Sidoqoftë, është detyrë e çdo gjykate dhe për më tepër e Gjykatës së Lartë, që të arsyetojë
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hollësisht mbi arsyet që kanë ndikuar për marrjen e masës së pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyq1ësor. 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. Ky është edhe një qëndrim tashmë i konsoliduar, që
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë ka mbajtur, lidhur me arsyetimin që i bën
pezullimit të ekzekutimit të një vendimi gjyqësor (shih vendimin nr. 8/247, datë 06.07.2020;
vendimit nr. 240, datë 27.07.2020 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë).

9. Mbi këtë analizë, Kolegji vlerëson se, edhe revokimi i vendimit të pezullimit ka
vend të pranohet  në ato raste kur pala e interesuar paraqet shkaqe, arsye ligjore apo edhe
prova, të cilat janë evidentuar pas dhënies së vendimit të formës së prerë, që nuk njiheshin
dhe nuk kishin mundësi të njiheshin më parë prej saj dhe gjykatës, ashtu siç merr një rëndësi
të veçantë edhe fakti, nëse në rrethanat aktuale kur paraqitet kërkesa për revokim, nuk vijojnë
të jenë të pranishme ato shkaqe ligjore që lidhen me dëmin e rëndë dhe të pariparueshëm që
sjell ekzekutimi i vendimit gjyqësor. Çdo forum gjyqësor nuk mund të disponojë në mënyrë
të ndryshme mbi të njëjtat fakte, sepse në të kundërt do të përbënte cenim të parimit të
sigurisë juridike.

10. Duke ju rikthyer kërkesës, objekt gjykimi, për revokimin e vendimit të
ndërmjetëm të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, Kolegji vlerëson se është e
bazuar në ligj dhe, si e tillë, duhet të pranohet. Kolegji vlerëson se nga data e vendimmarrjes
së ndërmjetme të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe deri
në momentin e shqyrtimit të kërkesës për revokim kanë ndryshuar kushtet dhe kriteret e
caktimit të masës së përkohshme procedurale. Ashtu sikundër i rezulton aktualisht këtij
Kolegji, konstatohet se ndaj vendimit për të cilin është vendosur, më datë 13.02.2018,
pezullim i ekzekutimit të vendimit, nuk është ushtruar rekurs nga ana e palës së paditur,
Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë. Për rrjedhojë, këto mbeten pretendime të
bazuara në ligj dhe, për këtë shkak , kërkesa për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor duhet të pranohet.

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:

Pranimin e kërkesës së paraqitur nga Mit’hat Çekrezi për revokimin e pezullimi të
ekzekutimit të vendimit nr. 1542, datë 10.04.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë, lënë në fuqi vendimin nr. 1102, datë 16.03.2017 të Gjykatës Administrative të
Apelit Tiranë, dhënë me vendimin nr. 69, datë 13.02.2018 të Gjykatës së Lartë.

Tiranë, më datë 15.02.2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI ADMINISTRATIV
___________________________________________________________________________
Nr.141/1 i  Regj.Themeltar
Nr. 141/1 i Vendimit

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Administrativ  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Sokol SADUSHI - Kryesues
Ervin PUPE - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Në datën 15/02/2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Shukri Gjana, Hekuran Gjana, përfaqësuar nga Av. Egla Gjini.

OBJEKTI: Revokimin e vendimit nr.141, datë 20.03.2018 të Gjykatës së Lartë,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.740, datë 07.04.2016 të
Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 42 i Kushtetutës së R.SH, Konventa Europiane e të Drejtave dhe
Lirive Themelore, neni 479 të Kodit të Procedurës Civile, ligji
nr.49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave
administrative dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve administrative” neni
60 e vijues.

në çështjen me palë:

PADITËS: Shukri Gjana, Hekuran Gjana.

PADITUR: Autoriteti Rrugor Shqiptar etj.

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 palëve paditëse

Shukri Gjana dhe Hekuran Gjana, u është marrë prona për shpronësim publik për segmentin
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rrugor Unaza e Madhe e Tiranë (Komuna e Parisit – Rruga e Kavajës), nga ana e palës së
paditur.

2. Për sa më sipër, paditësi duke pretenduar se pala e paditur ka vepruar në
kundërshtim me ligjin, pasi nuk ka marrë vlerën e duhur, i është drejtuar gjykatës me padinë
objekt gjykimi.

3. Gjykata e Administrativ e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr.4547, datë
21.09.2015 ka vendosur: “ - Pranimin e kërkesë padisë së paraqitur nga paditësi Shukri
Gjana. - Ndryshimin e pjesshëm të VKM-së nr.122 datë 05.03.2014 “Për shpronësimet për
interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga ndërtimi i
segmentit rrugor Unaza e Madhe e Tiranës (Komuna e Parisit – Rruga e Kavajës), për sa i
përket masës së dëmshpërblimit të vendosur për shpronësimin e sipërfaqes 120 m2 me
vendndodhje në Unazën e Re, regjistruar në ZVRPP Tiranë në ZK 3866, Nr.Pasurie 315/178,
vol 23, faqe 122 në emër të paditësit Shukri Gjana. - Detyrimin e palës së paditur Autoriteti
Rrugor Shqiptar që të dëmshpërblejë paditësin Shukri Gjana për sipërfaqen e truallit të
shpronësuar prej 120 m2 sipas vlerës tregut në shumën 2.502.360 lekë (dy milion e pesëqind
e dy mijë e treqind e gjashtëdhjetë lekë).
- Pranimin e kërkesë padisë së ndërhyrësit kryesor Hekuran Gjana. - Ndryshimin e pjesshëm
të VKM-së nr.122 datë 05.03.2014 “Për shpronësimet për interes publik të pronarëve të
pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor Unaza e
Madhe e Tiranës (Komuna e Parisit – Rruga e Kavajës), duke u detyruar palët e paditura të
përfshijnë në procesin e shpronësimeve edhe subjektin Hekuran Gjana, për objektin
ndërtimor me sipërfaqe 164 m2 të ndodhur mbi truallin e shpronësuar me sipërfaqes 120 m2
me vendndodhje në Unazën e Re, regjistruar në ZVRPP Tiranë në ZK 3866, Nr.Pasurie
315/178, vol 23, faqe 122 në emër të paditësit Shukri Gjana. - Detyrimin e palës së paditur
Autoriteti Rrugor Shqiptar që të dëmshpërblejë ndërhyrësin kryesor Hekuran Gjana sipas
vlerës tregut për sipërfaqen e objektit ndërtimor që preken nga shpronësimi me sipërfaqe
ndërtimi 164 m2, 1 kat, ndodhur në ZK 3866 Unaza e Re Tiranë, në emër të Hekuran Gjana,
në shumën 21.320.000 lekë (njëzet milion e treqind e njëzet mijë lekë)”.

4. Gjykata Administrativ e Apelit Tiranë, me vendimin nr.740, datë 07.04.2016 ka
vendosur:
“- Ndryshimin e vendimit nr.4547, datë 21.09.2015 të Gjykatës Administrativ e Shkallës së
Parë Tiranë, në këtë mënyrë: “ - Pranimin e padisë së paraqitur nga paditësi Shukri Gjana. -
Ndryshimin e pjesshëm të VKM-së nr.122 datë 05.03.2014 “Për shpronësimet për interes
publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga ndërtimi i
segmentit rrugor Unaza e Madhe e Tiranës (Komuna e Parisit – Rruga e Kavajës), për sa i
përket masës së dëmshpërblimit të vendosur për shpronësimin e sipërfaqes 120 m2 me
vendndodhje në Unazën e Re, regjistruar në ZVRPP Tiranë në ZK 3866, Nr.Pasurie 315/178,
vol 23, faqe 122 në emër të paditësit Shukri Gjana. - Detyrimin e palës së paditur Autoriteti
Rrugor Shqiptar që të dëmshpërblejë paditësin Shukri Gjana për sipërfaqen e truallit të
shpronësuar prej 120 m2 sipas vlerës tregut në shumën 2.502.360 lekë (dy milion e pesëqind
e dy mijë e treqind e gjashtëdhjetë lekë).
- Pranimin e pjesshëm të padisë së ndërhyrësit kryesor Hekuran Gjana. - Detyrimin e palës
së paditur Autoriteti Rrugor Shqiptar që të dëmshpërblejë ndërhyrësin kryesor Hekuran
Gjana në shumën 21.106.000 lekë (njëzet e një milion e njëqind e gjashtë mijë lekë) për
shpronësimi e objektit ndërtimor me sipërfaqe ndërtimi 164 m2, 1 kat, e llojit lokal ndodhur
në ZK 3866 Unaza e Re Tiranë. - Rrëzimin e padisë së ndërhyrësit kryesor Hekuran Gjana
lidhur me kërkimin për ndryshimin e pjesshëm të VKM-së nr.122 datë 05.03.2014 “Për
shpronësimet për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private që
preken nga ndërtimi i segmentit rrugor Unaza e Madhe e Tiranës (Komuna e Parisit – Rruga
e Kavajës)”.
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5. Gjykata e Lartë, me vendimin nr.141, datë 20.03.2018 ka vendosur: “Pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.740, datë 07.04.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, e
cila ka ndryshuar vendimin nr.4547 datë 21.09.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë, të paraqitur nga Autoriteti Rrugor Shqiptar”.

6. Më datë 30.07.2020 Shukri Gjana dhe Hekuran Gjana, përfaqësuar nga Av. Egla
Gjini, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për revokimin e pezullimit të ekzekutimit
të vendimit gjyqësor të formës së prerë, dhënë me vendimin nr.141, datë 20.03.2018 të
Gjykatës së Lartë, ku në thelb parashtron sa vijon:

- Kërkojë revokimin e vendimit, i diktuar nga gjendja jo e mirë financiare, pasi jam në
moshën 86 vjeçare, pensionist dhe kam patur probleme me shëndetin duke bërë
ndërhyrje kirurgjikale.

- Në vendimin nr.141, datë 20.03.2018, Gjykata e Lartë nuk ka zbatuar përcaktimet e
parashikuara në nenin 479 të K.Pr.C, pasi Autoriteti Rrugor Shqiptar nuk parashtron
prova bindëse dhe nuk ka depozituar asnjë garanci materiale për ekzekutimin e
vendimit.

- Pas pezullimi, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, kishte detyrimin ligjor që
brenda afatit prekluziv 90 ditor të merrte në shqyrtim rekursin e paraqitur dhe të mos
i shkaktonte dëm palës tjetër.

- GJEDNJ ka theksuar me forcë se shteti duhet të marrë përsipër detyrimin për të
siguruar palët pjesëmarrëse në proces se ato do të kenë mundësi reale të ekzekutojnë
vendimet gjyqësore të formës së prerë dhe se e drejta për të pasur akses në gjykatë do
të ishte iluzion, nëse ky vendim do të mbetej inefektiv dh i pazbatueshëm për një kohë
të gjatë.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ

7. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se, në bazë dhe për zbatim të
nenit 479, paragrafi i gjashtë i Kodit të Procedurës Civile, vendimi për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë mund të ndryshohet pjesërisht ose
tërësisht përmes revokimit, nëse pala e interesuar investon Gjykatën me kërkesë, duke
parashtruar shkaqe dhe arsye ligjore, ashtu sikurse, eventualisht, edhe paraqitjen e provave
përkatëse, mbi të cilat pala bazon pretendimet e saj, në funksion edhe të detyrimit ligjor të
rrjedhur nga neni 12 i Kodit të Procedurës Civile.

8. Gjykata vendos caktimin e masave të përkohshme procedurale, në ato raste, kur
ekziston një dyshimi i 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). Po ashtu, Gjykata duhet të vlerësojë se, në rrethanat e çështjes
ekziston një rrezik i atëçastshëm dhe evident për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të
pariparueshëm. 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 këtë analizë, Kolegji vlerëson se, revokimi i vendimit të pezullimit ka vend të
pranohet vetëm në ato raste kur pala e interesuar paraqet shkaqe, arsye ligjore apo edhe
prova, të cilat janë evidentuar pas dhënies së vendimit të formës së prerë, 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 në të kundërt do të
përbënte cënim të parimit të sigurisë juridike.

10. Duke ju rikthyer kërkesës, objekt gjykimi, për revokimin e vendimit të
ndërmjetëm të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, Kolegji Administrativ i
Gjykatës së Lartë vlerëson se është e pabazuar në ligj dhe, si e tillë, duhet të rrëzohet. Kolegji
vlerëson se nga data e vendimmarrjes së ndërmjetme të pezullimit të ekzekutimit të vendimit
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gjyqësor të formës së prerë dhe deri më sot nuk ka ndryshuar asgjë nga kushtet dhe kriteret e
caktimit të masës së përkohshme procedurale. Për rrjedhojë, këto mbeten thjesht pretendime
hipotetike dhe për këtë shkak kërkesa për revokim nuk duhet të pranohet.

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 revokimin e vendimit nr.141, datë 20.03.2018 të
Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.740, datë 07.04.2016 të
Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, të paraqitur nga Shukri Gjana dhe Hekuran Gjana,
përfaqësuar nga Av. Egla Gjini.

Tiranë, më datë 15/02/2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI ADMINISTRATIV
___________________________________________________________________________
Nr.158/2 i  Regj.Themeltar
Nr.158/2 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 15/02/2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Lodovik Marku, përfaqësuar nga avokat Preng Frroku.

OBJEKTI: Revokimi dhe ndryshimi i vendimit nr.158, datë 03.04.2018 të Kolegjit
Administrativ të Gjykatës së Lartë dhe heqjen e pezullimit të vendimit
nr.3842 (4018) të datës 20.09.2017 të Gjykatës së Apelit
Administrativ.

BAZA LIGJORE: Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile.

në çështjen me palë:

PADITËS: Lodovik Marku.

PADITUR: Bashkia Vau i Dejës, Shkodër.

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 Lodovik

Marku, ka punuar pranë palës së paditur Bashkia Vau i Dejës, Shkodër dhe kjo e fundit e ka
larguar nga detyra.
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2. 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.

3. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër, me vendimin nr. 806, datë
15.10.2015, ka vendosur: “ Rrëzimin e kërkesë padisë. Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë”.

4. Gjykata Administrative të Apelit me vendimin Nr.3842(4018), datë 20.09.2017
ka vendosur: “Ndryshimin e vendimit nr.806, datë 15.10.2015 të Gjykatës Administrative të
Shkallës së Parë Shkodër në këtë mënyrë: Pranimin e pjesshëm të padisë. Detyrimin e palës
së paditur Bashkia Vau i Dejës, Shkodër që t’i paguajë paditësit Lodovik Marku 10 (dhjetë)
paga dëmshpërblim për zgjidhjen e kontratës në mënyrë të menjëhershme dhe pa shkaqe të
justifikuara, 3(tre) paga mujore për shkak të mosrespektimit të afatit të njoftimit  sipas
përcaktimeve të nenit 143 të Kodit të Punës, 2(dy) paga për shkak të mosrespektimit të
procedurës së zgjidhjes së kontratës së punës sipas nenit 144 të Kodit të Punës dhe
14(katërmbëdhjetë) 15 ditësha si shpërblim për vjetërsinë në punë. Rrëzimin e padisë për
pjesën tjetër”.

5. Gjykata e Lartë, me vendimin nr.158, datë 03.04.2018 ka vendosur: “Pranimin e
kërkesës të paraqitur nga pala kërkuese pala kërkuese Bashkia Vau i Dejës për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.3842(4018), datë 20.09.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit”.

6. Gjykata e Lartë, me vendimin nr.158/1, datë 09.08.2018 ka vendosur:
“Mospranimin e kërkesës të paraqitur nga kërkuesi Lodovik Marku, për revokimin e vendimit
nr.158, datë  03.04.2018 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë me të cilin është
vendosur pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 3842(4018), datë 20.09.2017 të Gjykatës
Administrative të Apelit Tiranë”.

7. Më datë 19.05.2020 Lodovik Marku, përfaqësuar nga avokat Preng Frroku, ka
paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë, dhënë me vendimin nr.158, datë 03.04.2018 të Gjykatës
së Lartë, ku në thelb parashtron sa vijon:

- Nuk ka asnjë shkak ligjor për pezullimin e vendimit, pasi ky vendim është marrë në
përputhje të plotë me ligjin dhe duket qartë se pala e paditur nuk ka respektuar afatet
e njoftimit sipas nenit 143, 144 të Kodit të Punës.

- Bashkia Vau i Dejës nuk ka depozituar garanci materiale që siguron ekzekutimin e
vendimit por është përpjekur vetëm për të bërë zvarritjen e ekzekutimit të vendimit, pa
asnjë shkak ligjor, për faktin se kërkesën për pezullim e ka bërë pas përfundimit të
afatit 6 mujor të caktuar nga gjykata për ekzekutimin e këtij vendimi.

- Pezullimi i ekzekutimit të këtij vendimi në rrethanat kur kjo çështje nuk gjykohet
brenda afatit 90 ditor të përcaktuar në ligjin 49/2012, drejtësia e vonuar është
drejtësi e harruar.

- Jam në gjendje të vështirë ekonomike pasi bashkëshorten e kam të papunë, me tre
fëmijë si dhe në gjendje të vështirë për banim.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ

8. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se, në bazë dhe për zbatim të
nenit 479, paragrafi i gjashtë i Kodit të Procedurës Civile, vendimi për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë mund të ndryshohet pjesërisht ose
tërësisht përmes revokimit, nëse pala e interesuar investon Gjykatën me kërkesë, duke
parashtruar shkaqe dhe arsye ligjore, ashtu sikurse, eventualisht, edhe paraqitjen e provave
përkatëse, mbi të cilat pala bazon pretendimet e saj, në funksion edhe të detyrimit ligjor të
rrjedhur nga neni 12 i Kodit të Procedurës Civile.

9. Gjykata vendos caktimin e masave të përkohshme procedurale, në ato raste, kur
ekziston një dyshimi i arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i subjektit
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paditës apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo vendimi
i gjykatës (humus boni juris). Po ashtu, Gjykata duhet të vlerësojë se, në rrethanat e çështjes
ekziston një rrezik i atëçastshëm dhe evident për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të
pariparueshëm. Në këtë mënyrë, masat e përkohshme procedurale paraqiten si mjete ligjore
që garantojnë standardin e efektivitetit të vetë mjetit kryesor, nga i cili ato varen, konkretisht,
padisë dhe ankimeve.

10. Në këtë analizë, Kolegji vlerëson se, revokimi i vendimit të pezullimit ka vend të
pranohet vetëm në ato raste kur pala e interesuar paraqet shkaqe, arsye ligjore apo edhe
prova, të cilat janë evidentuar pas dhënies së vendimit të formës së prerë, 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 në të kundërt do të
përbënte cënim të parimit të sigurisë juridike.

11. Duke ju rikthyer kërkesës, objekt gjykimi, për revokimin e vendimit të
ndërmjetëm të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, Kolegji Administrativ i
Gjykatës së Lartë vlerëson se është e pabazuar në ligj dhe, si e tillë, duhet të rrëzohet. Kolegji
vlerëson se nga data e vendimmarrjes së ndërmjetme të pezullimit të ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë dhe deri më sot nuk ka ndryshuar asgjë nga kushtet dhe kriteret e
caktimit të masës së përkohshme procedurale. Për rrjedhojë, këto mbeten thjesht pretendime
hipotetike dhe për këtë shkak kërkesa për revokim nuk duhet të pranohet.

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 revokimin dhe ndryshimin e vendimit nr.158, datë
03.04.2018 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë dhe heqjen e pezullimit të vendimit
nr.3842(4018) të datës 20.09.2017 të Gjykatës së Apelit Administrativ, të paraqitur nga
Lodovik Marku, përfaqësuar nga avokat Preng Frroku.

Tiranë, më datë 15/02/2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI ADMINISTRATIV
___________________________________________________________________________
Nr.253/1 i  Regj.Themeltar
Nr.253/1 i Vendimit

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Administrativ  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Sokol SADUSHI - Kryesues
Ervin PUPE - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Në datën 15/02/2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Shoqëria “A-2000” sh.p.k, përfaqësuar nga avokate Albana Qinami.

OBJEKTI: Revokimin e vendimit nr.253, datë 31.05.2017 të Gjykatës së Lartë,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1276, datë 28.03.2017 të
Gjykatës së Apelit Administrativ Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile.

në çështjen me palë:

PADITËS: Shoqëria “A-2000” sh.p.k.

PADITUR: Qëndra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 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
Shoqëria “A-2000” sh.p.k dhe pala e paditur Qëndra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”
Tiranë, kanë patur një marrëdhënie kontraktuale, me objekt “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë
fizike të objekteve dhe godinave të QSUT”.
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2. Për sa më sipër, paditësi duke pretenduar se pala e paditur ka vepruar në
kundërshtim me ligjin dhe nuk ka shlyer detyrime, i është drejtuar gjykatës me padinë objekt
gjykimi.

3. Gjykata Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 6638 (80-
2015-4923), datë 29.12.2015, ka vendosur: “-Pranimin pjesërisht të kërkesë padisë. -
Detyrimin e palës së paditur Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë që t’i
shlyejë palës paditëse Shoqëria “A-2000” sh.p.k detyrimin kontraktor që rrjedh nga kontrata
e shërbimit datë 06.09.2012, nr. 2991/6 prot me objekt “Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike
të objekteve dhe godinave të QSUT në shumën 15.717.834 (pesëmbëdhjetë milion e
shtatëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e tetëqind e tridhjetë e katër) lekë. -Detyrimin e palës së
paditur Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë të paguajë kamatvonesat ndaj
paditësit shoqëria “A-2000” sh.p.k, të llogaritur mbi shumën e detyrimit kryesor të cilat
fillojnë nga data e lëshimit të faturës tatimore deri në datën e depozitimit të aktit të
ekspertimit në Gjykatë datë 07.12.2015 në shumën 500.334 (pesëqind mijë e treqind e
shtatëdhjetë e shtatë) lekë në ditë, deri në datën e ekzekutimit të këtij vendimi”.

4. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.1276, datë 28.03.2017,
ka vendosur: “-Ndryshimin e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë
nr. 6638 (80-2015-4923), datë 29.12.2015 në këtë mënyrë: -Pranimin pjesërisht të padisë. -
Detyrimin e palës së paditur Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë që ti që
t’i shlyejë palës paditëse Shoqëria “A-2000” sh.p.k detyrimin kontraktor që rrjedh nga
kontrata e shërbimit datë 06.09.2012, nr. 2991/6 prot me objekt “Shërbimi i ruajtjes dhe
sigurisë fizike të objekteve dhe godinave të QSUT në shumën 11.904.353 (njëmbëdhjetë
milion e nëntëqind e katër mijë e treqind e pesëdhjetë e tre) lekë. -Detyrimin e palës së
paditur Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë të paguajë kamat vonesat ndaj
paditësit shoqëria “A-2000” sh.p.k, të llogaritur mbi shumën e detyrimit kryesor, të cilat
fillojnë nga data e lëshimit të faturës tatimore deri në datën e përpilimit të aktit të ekspertimit
në Gjykatë, datë 27.03.2017 në shumën 482.700 (katërqind e tetëdhjetë e dy mijë e
shtatëqind) lekë, si dhe interesin ditor në shumën 225 (dyqind e njëzet e pesë) lekë në ditë,
deri në datën e ekzekutimit të këtij vendimi”.

5. Gjykata e Lartë, me vendimin nr.253 datë 31.05.2017 ka vendosur: “Pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr. 6638 (80-2015-4923), datë 29.12.2015 të Gjykatës Administrative
të Shkallës së Parë Tiranë, ndryshuar me vendimin nr. 1276, datë 28.03.2017 të Gjykatës së
Apelit Administrativ Tiranë”.

6. Më datë 02.06.2020 Shoqëria “A-2000” sh.p.k, përfaqësuar nga avokate Albana
Qinami, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për revokimin e pezullimit të
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, dhënë me vendimin nr.253 datë
31.05.2017 të Gjykatës së Lartë, ku në thelb parashtron sa vijon:

- Rezulton se nga data e regjistrimit të rekursi dhe deri tani kanë kaluar mbi 5 vjet dhe
mbi 3 vjet nga pezullimi i ekzekutimit.

- Të diktuar nga gjendja jo e mirë financiare në të cilën ndodhet shoqëria, paaftësia
paguese e detyrimeve ndaj institucioneve në lidhje me taksat, sigurimet etj, i jam
drejtuar kësaj gjykate dhe për përshpejtimin e gjykimit.

- Pezullimi i këtij gjykimi dhe vonesa në shqyrtimin e kësaj çështje tej çdo afati të
arsyeshëm i ka shkaktuar një dëm të konsiderueshëm shoqërisë dhe duke shkelur disa
parime themelore të mbrojtura nga Kushtetuta dhe Konventa Europiane e të Drejtave
të Njeriut.

- Referuar përmbajtjes së pezullimit, jo vetëm që nuk parashtrohen prova bindëse, por
në shkelje të ligjit nuk ka depozituar garanci materiale për ekzekutimin e vendimit.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ
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7. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se, në bazë dhe për zbatim të
nenit 479, paragrafi i gjashtë i Kodit të Procedurës Civile, vendimi për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë mund të ndryshohet pjesërisht ose
tërësisht përmes revokimit, nëse pala e interesuar investon Gjykatën me kërkesë, duke
parashtruar shkaqe dhe arsye ligjore, ashtu sikurse, eventualisht, edhe paraqitjen e provave
përkatëse, mbi të cilat pala bazon pretendimet e saj, në funksion edhe të detyrimit ligjor të
rrjedhur nga neni 12 i Kodit të Procedurës Civile.

8. Gjykata vendos caktimin e masave të përkohshme procedurale, në ato raste, kur
ekziston një dyshimi i 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). Po ashtu, Gjykata duhet të vlerësojë se, në rrethanat e çështjes
ekziston një rrezik i atëçastshëm dhe evident për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të
pariparueshëm. 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 këtë analizë, Kolegji vlerëson se, revokimi i vendimit të pezullimit ka vend të
pranohet vetëm në ato raste kur pala e interesuar paraqet shkaqe, arsye ligjore apo edhe
prova, të cilat janë evidentuar pas dhënies së vendimit të formës së prerë, 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 në të kundërt do të
përbënte cënim të parimit të sigurisë juridike.

10. Duke ju rikthyer kërkesës, objekt gjykimi, për revokimin e vendimit të
ndërmjetëm të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, Kolegji Administrativ i
Gjykatës së Lartë vlerëson se është e pabazuar në ligj dhe, si e tillë, duhet të rrëzohet. Kolegji
vlerëson se nga data e vendimmarrjes së ndërmjetme të pezullimit të ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë dhe deri më sot nuk ka ndryshuar asgjë nga kushtet dhe kriteret e
caktimit të masës së përkohshme procedurale. Për rrjedhojë, këto mbeten thjesht pretendime
hipotetike dhe për këtë shkak kërkesa për revokim nuk duhet të pranohet.

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 revokimin e vendimit nr.253, datë 31.05.2017 të
Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1276, datë 28.03.2017 të
Gjykatës së Apelit Administrativ Tiranë, të paraqitur nga Shoqëria “A-2000” sh.p.k,
përfaqësuar nga avokate Albana Qinami.

Tiranë, më datë 15/02/2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI ADMINISTRATIV
___________________________________________________________________________
Nr.282/2 i  Regj.Themeltar
Nr.282/2 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 15/02/2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Gentiana Mani.

OBJEKTI: Revokimin e pezullimi të ekzekutimit të vendimit nr. 282, datë
07.06.2017 të Gjykatës së Lartë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile.

në çështjen me palë:

PADITËS: Gentiana Mani.

PADITUR: Ministria e Punëve të Brendshme.

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
Gentiana Mani, ka punuar pranë palës së paditur Ministria e Punëve të Brendshme dhe kjo e
fundit e ka larguar nga detyra.
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2. 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.

3. Gjykata  Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimit nr. 127, datë
21.01.2015 ka vendosur: “ Pranimin e padisë. Shfuqizimin e vendimit nr.2737/40 prot, datë
13.10.2014 të Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrit të Punëve të Brendshme “Për lirim nga
detyra”. Pala e paditur Ministria e Punëve te Brendshme detyrohet të rikthej nëpunësin civil
Znj. Gentiana Mani në shërbim civil, në pozicionin e specialistes në Drejtorinë për Shtetësinë
për Refugjatët pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme. Pagimin e pagës deri në momentin
e rikthimit në punë, pranë pozicionit të punës Specialiste në Drejtorinë për Shtetësinë dhe
Refugjatët pranë Ministria e Punëve të Brendshme”.

4. Gjykata  Administrative  e Apelit, me vendimin nr. 1461, datë 06.04.2017 ka
vendosur: “Ndryshimin e vendimit nr. 127, datë 21.01.2015 të Gjykatës Administrative të
Shkallës së Parë Tiranë, në këtë mënyrë: Pranimin e padisë. Shfuqizimin e vendimit
nr.2737/3 prot, datë 06.10.2014 të Komisionit pranë Ministrisë së Brendshme “ Për lirimin
nga detyra”. Detyrimin e palës së paditur Ministria Punëve të Brendshme, të rikthej
nëpunësen civile Znj.Gentiana Mani në shërbimin civil në pozicionin e specialistes në
Drejtorinë për Shtetësinë dhe Refugjatët pranë Ministrisë së Brendshme dhe në pamundësi të
kthimit në po atë pozicion ta kthej në një pozicion të barazvlefshëm me të.
Detyrimin e palës së paditur Ministria e Punëve të Brendshme, ti paguajë paditëses Znj.
Gentiana Mani pagën nga momenti i ndërprerjes së marrëdhënieve financiare datë
08.10.2014 deri në momentin e rikthimit në detyrë.
Pushimin e gjykimit për shfuqizimin e vendimit nr.2737/40 prot, datë 13.10.2014 të Sekretarit
të Përgjithshëm të Ministrisë së Punëve të Brendshëm “Për lirim nga detyra”.

5. Gjykata e Lartë, me vendimin nr.282, datë 07.06.2017 ka vendosur: “Pranimin e
kërkesës së paraqitur nga Ministria e Punëve të Brendshme për pezullimin e ekzekutimit e
vendimin nr. 1461, datë 06.04.2017 te Gjykatës Administrative të Apelit”.

6. Më datë 05.06.2020 Gentiana Mani, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë
për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, dhënë me
vendimin nr.282, datë 07.06.2017 të Gjykatës së Lartë, ku në thelb parashtron sa vijon:

- Kërkoj revokimin e vendimit, për arsye të një situate aspak normale të shëndetit,
situatë e cila kërkon një asistencë mjekësore të specializuar jashtë vendit, e cila ka një
kosto relativisht të konsiderueshme.

- Krahas rivendosjes së një të drejte të cënuar sikundër është statusi i nëpunësi civil ka
të bëjë edhe me pagat, të cilat kërkuesja si një nënë e dy fëmijëve, vajzë e një nëne të
sëmurë dhe një bashkëshorti pa të ardhura të mjaftueshme superon çdo ditë nevojat
ekonomike të familjes në kushte tepër të vështira.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ

7. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se, në bazë dhe për zbatim të
nenit 479, paragrafi i gjashtë i Kodit të Procedurës Civile, vendimi për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë mund të ndryshohet pjesërisht ose
tërësisht përmes revokimit, nëse pala e interesuar investon Gjykatën me kërkesë, duke
parashtruar shkaqe dhe arsye ligjore, ashtu sikurse, eventualisht, edhe paraqitjen e provave
përkatëse, mbi të cilat pala bazon pretendimet e saj, në funksion edhe të detyrimit ligjor të
rrjedhur nga neni 12 i Kodit të Procedurës Civile.

8. Gjykata vendos caktimin e masave të përkohshme procedurale, në ato raste, kur
ekziston një dyshimi i 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). Po ashtu, Gjykata duhet të vlerësojë se, në rrethanat e çështjes
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ekziston një rrezik i atëçastshëm dhe evident për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të
pariparueshëm. 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 këtë analizë, Kolegji vlerëson se, revokimi i vendimit të pezullimit ka vend të
pranohet vetëm në ato raste kur pala e interesuar paraqet shkaqe, arsye ligjore apo edhe
prova, të cilat janë evidentuar pas dhënies së vendimit të formës së prerë, 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 në të kundërt do të
përbënte cënim të parimit të sigurisë juridike.

10. Duke ju rikthyer kërkesës, objekt gjykimi, për revokimin e vendimit të
ndërmjetëm të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, Kolegji Administrativ i
Gjykatës së Lartë vlerëson se është e pabazuar në ligj dhe, si e tillë, duhet të rrëzohet. Kolegji
vlerëson se nga data e vendimmarrjes së ndërmjetme të pezullimit të ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë dhe deri më sot nuk ka ndryshuar asgjë nga kushtet dhe kriteret e
caktimit të masës së përkohshme procedurale. Për rrjedhojë, këto mbeten thjesht pretendime
hipotetike dhe për këtë shkak kërkesa për revokim nuk duhet të pranohet.

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 revokimin e vendimin nr. 282, datë 07.06.2017 të
Gjykatës së Lartë, të paraqitur nga Gentiana Mani.

Tiranë, më datë 15/02/2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI ADMINISTRATIV
___________________________________________________________________________
Nr.291/1 i  Regj.Themeltar
Nr.291/1 i Vendimit

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Administrativ  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Sokol SADUSHI - Kryesues
Ervin PUPE - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Në datën 15/02/2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Gjirokastër.
Ina Kekezi.

OBJEKTI: Revokimin e vendimit nr.291 datë 05.06.2018 i Gjykatës së Lartë, e
cila ka pezulluar ekzekutimin e vendimit nr.101, datë 22.02.2016 të
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, lënë në fuqi
vendimin nr.1211 datë 27.03.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit
Tiranë.

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

në çështjen me palë:

PADITËS: Ina Kekezi.

I PADITUR: Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Gjirokastër.

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
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1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se pala paditëse Ina
Kekezi, ka punuar pranë palës së paditur Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare
Gjirokastër dhe kjo e fundit ka ndërprerë marrëdhënien e punës.

2. 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.

3. Gjykata e Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër, me vendimin nr.101,
datë 22.02.2016 ka vendosur: “Pranimin e padisë pjesërisht. Detyrimin e palës së paditur
Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Gjirokastër ti paguajë palës paditëse Ina Kekezi 11
paga mujore dëmshpërblim për zgjidhjen e kontratës së punës. Rrëzimin e padisë për pjesën
tjetër të objektit”.

4. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.1211 datë 27.03.2018
ka vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr.101, datë 22.02.2016 të Gjykatës Administrative
të Shkallës së Parë Gjirokastër”.

5. Gjykata e Lartë, me vendimin nr.291 datë 05.06.2018 ka vendosur: “Pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.101, datë 22.02.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Gjirokastër, lënë në fuqi vendimin nr.1211 datë 27.03.2018 të Gjykatës Administrative
të Apelit Tiranë, të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Gjirokastër”.

6. Më datë 30.08.2019 Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Gjirokastër, ka
paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë, dhënë me vendimin nr.291 datë 05.06.2018 të Gjykatës
së Lartë, ku në thelb parashtron sa vijon:

- Nga dërgimi në mënyrë të vazhdueshme të kërkesës për çelje fondi në Ministrinë e
Kulturës, institucioni ynë qëndror i cili çel fondet buxhetore për likuidimin e
vendimeve gjyqësore për institucionin e varësisë, me shkresën nr.5007 prot., datë
15.08.2019, ka çelur fondin prej 1.600.000 lekë, për likuidimin e kreditorëve, midis të
cilëve edhe Ina Kekezi.
7. Më datë 02.09.2019 Ina Kekezi, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për

revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, dhënë me
vendimin nr.291 datë 05.06.2018 të Gjykatës së Lartë, ku në thelb parashtron sa vijon:

- Masa e vendosur nga Gjykata e Lartë mendoj se duhet të revokohet, pasi ajo është
masë e përkohshme e cila është marrë duke u lidhur me kushtet e momentit të
paraqitura në kërkesën e debitorit.

- Ka kaluar më shumë se 1 vit dhe institucioni duhet të ketë planifikuar fondet përkatëse
për shlyerjen e detyrimit dhe unë jam akoma e papunë, duke përjetuar një gjendje të
vështirë ekonomike për vete dhe familjen time.

- Gjykata Kushtetuese e ka trajtuar gjerësisht vonesën e ekzekutimeve të vendimeve, e
cila ka theksuar se ajo nuk mund të dëmtojë thelbin e së drejtës dhe duke e
konsideruar cënim të së drejtës së procesit të rregullt.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ

8. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se, në bazë dhe për zbatim të
nenit 479, paragrafi i gjashtë i Kodit të Procedurës Civile, vendimi për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë mund të ndryshohet pjesërisht ose
tërësisht përmes revokimit, nëse pala e interesuar investon Gjykatën me kërkesë, duke
parashtruar shkaqe dhe arsye ligjore, ashtu sikurse, eventualisht, edhe paraqitjen e provave
përkatëse, mbi të cilat pala bazon pretendimet e saj, në funksion edhe të detyrimit ligjor të
rrjedhur nga neni 12 i Kodit të Procedurës Civile.

9. Gjykata vendos caktimin e masave të përkohshme procedurale, në ato raste, kur
ekziston një dyshimi i arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i subjektit
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paditës apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo vendimi
i gjykatës (humus boni juris). Po ashtu, Gjykata duhet të vlerësojë se, në rrethanat e çështjes
ekziston një rrezik i atëçastshëm dhe evident për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të
pariparueshëm. Në këtë mënyrë, masat e përkohshme procedurale paraqiten si mjete ligjore
që garantojnë standardin e efektivitetit të vetë mjetit kryesor, nga i cili ato varen, konkretisht,
padisë dhe ankimeve.

10. Nga kjo analizë, Kolegji vlerëson se, revokimi i vendimit të pezullimit mund të
pranohet vetëm në ato raste kur pala e interesuar paraqet shkaqe, arsye ligjore apo edhe
prova, të cilat janë evidentuar pas dhënies së vendimit të formës së prerë, 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 në të kundërt do të
përbënte cënim të parimit të sigurisë juridike.

11. Duke ju rikthyer kërkesës, objekt gjykimi, për revokimin e vendimit të
ndërmjetëm të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, Kolegji Administrativ i
Gjykatës së Lartë vlerëson se është e pabazuar në ligj dhe, si e tillë, duhet të rrëzohet. Kolegji
vlerëson se nga data e vendimmarrjes së ndërmjetme të pezullimit të ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë dhe deri më sot nuk ka ndryshuar asgjë nga kushtet dhe kriteret e
caktimit të masës së përkohshme procedurale. Nga ana tjetër ky Kolegj vlerëson edhe faktin
se pala e paditur, pranë Gjykatës së Lartë, ka paraqitur rekurs me anë të të cilit ka ngritur
shkaqe ligjore për cenimin e këtij vendimi për të cilin kërkon revokimin. Për rrjedhojë, këto
mbeten thjesht pretendime hipotetike dhe për këtë shkak kërkesa për revokim nuk duhet të
pranohet.

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 revokimin e vendimit nr.291 datë 05.06.2018 të Gjykatës
së Lartë, të paraqitur nga Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Gjirokastër dhe Ina
Kekezi.

Tiranë, më datë 15/02/2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI ADMINISTRATIV
___________________________________________________________________________
Nr.323/1 i  Regj.Themeltar
Nr.323/1 i Vendimit

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Administrativ  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Sokol SADUSHI - Kryesues
Ervin PUPE - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Në datën 15/02/2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Arjan Demçe

OBJEKTI: Revokimin/ndryshimin e vendimit të pezullimi të Gjykatës së Lartë
nr.323, datë 05.06.2018, i cili ka pezulluar ekzekutimin e vendimit
nr.604 (86-2018-684), datë 15.02.2018 të Gjykatës Administrative të
Apelit Tiranë dhe vendimit nr.2327, datë 25.05.2017 të Gjykata e
Administrative e Shkallës së Parë Tiranë.

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

në çështjen me palë:

PADITËS: Arjan Demçe

PADITUR: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.

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 Arjan

Demçe, i është drejtuar palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, për
njohjen e gradës policore “Komisar” në përputhje me funksionin.
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2. 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.

3. Gjykata e Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr.2327, datë
25.05.2017 ka vendosur: “Pranimin e kërkesë padisë. Konstatimin pjesërisht absolutisht ë
pavlefshëm të urdhërit nr.2847 datë 09.03.2016 të Drejtorit të Policisë së Shtetit për sa i
përket mbajtjes së gradës policore “Nën/Komisar” për paditësin Arjan Demçe.Detyrimin e
Policisë së Shtetit ti njohë paditësit Arjan Demçe gradën policore “Komisar” në përputhje
me funksionin sipas urdhërit nr.2847 datë 09.03.2016 të Drejtorit të Policisë së Shtetit”.

4. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.604 (86-2018-684),
datë 15.02.2018 ka vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr.2327, datë 25.05.2017 të
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë”.

5. Gjykata e Lartë, me vendimin nr.323 datë 05.06.2018 ka vendosur: “Pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.604 (86-2018-684), datë 15.02.2018 të Gjykatës Administrative të
Apelit Tiranë, të paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit”.

6. Më datë 20.05.2019 Arjan Demçe, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për
revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, dhënë me
vendimin nr.323 datë 05.06.2018 të Gjykatës së Lartë, ku në thelb parashtron sa vijon:

- Paditësi i është drejtuar gjykatës me padi për njohjen e gradës dhe jo për të kërkuar
gjyqësisht fitimin e gradës.

- VKM nr.917, datë 04.10.2013, që ka ndryshuar VKM nr.803, datë 21.11.2007, në
pikën 3/c përcakton rastet e njohjes së gradës, duke u bazuar në vitet e eksperiencës
së punonjësve të Policisë së Shtetit.

- Vendimi i formës së prerë i Gjykatës Administrative të Apelit nuk i krijon Buxhetit të
Shtetit asnjë rëndesë dhe asnjë lloj dëmi ekonomik apo ndonjë formë tjetër shpërblimi
dëmi të mundshëm.

- Vonesa në gjykim krijojnë pasoja të pariparueshme dhe të rrezikshme për paditësin në
marrëdhëniet e karrierës dhe pozicionin e punës.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ

7. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se, në bazë dhe për zbatim të
nenit 479, paragrafi i gjashtë i Kodit të Procedurës Civile, vendimi për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë mund të ndryshohet pjesërisht ose
tërësisht përmes revokimit, nëse pala e interesuar investon Gjykatën me kërkesë, duke
parashtruar shkaqe dhe arsye ligjore, ashtu sikurse, eventualisht, edhe paraqitjen e provave
përkatëse, mbi të cilat pala bazon pretendimet e saj, në funksion edhe të detyrimit ligjor të
rrjedhur nga neni 12 i Kodit të Procedurës Civile.

8. Gjykata vendos caktimin e masave të përkohshme procedurale, në ato raste, kur
ekziston një dyshimi i 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). Po ashtu, Gjykata duhet të vlerësojë se, në rrethanat e çështjes
ekziston një rrezik i atëçastshëm dhe evident për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të
pariparueshëm. 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 këtë analizë, Kolegji vlerëson se, revokimi i vendimit të pezullimit ka vend të
pranohet vetëm në ato raste kur pala e interesuar paraqet shkaqe, arsye ligjore apo edhe
prova, të cilat janë evidentuar pas dhënies së vendimit të formës së prerë, 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 në të kundërt do të
përbënte cënim të parimit të sigurisë juridike.
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10. Duke ju rikthyer kërkesës, objekt gjykimi, për revokimin e vendimit të
ndërmjetëm të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, Kolegji Administrativ i
Gjykatës së Lartë vlerëson se është e pabazuar në ligj dhe, si e tillë, duhet të rrëzohet. Kolegji
vlerëson se nga data e vendimmarrjes së ndërmjetme të pezullimit të ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë dhe deri më sot nuk ka ndryshuar asgjë nga kushtet dhe kriteret e
caktimit të masës së përkohshme procedurale. Për rrjedhojë, këto mbeten thjesht pretendime
hipotetike dhe për këtë shkak kërkesa për revokim nuk duhet të pranohet.

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 revokimin e vendimit nr.323 datë 05.06.2018 të Gjykatës
së Lartë, të paraqitur nga Arjan Demçe.

Tiranë, më datë 15/02/2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI ADMINISTRATIV
___________________________________________________________________________
Nr.346/2 i  Regj.Themeltar
Nr.346/2 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 15.02.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Teuta Papavasili, përfaqësuar nga avokate Mirela Kreshpa

OBJEKTI: Revokimin e vendimit nr. 346 datë 05.06.2018 i Kolegjit Administrativ
të Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 5518,
datë 21.12.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile

në çështjen me palë:

PADITËS: Teuta Papavasili

PADITUR: Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Vlorë

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 Teuta
Papavasili, është trashëgimtare ligjore e radhës së parë e nënës së sa Zaira Mati, kjo e fundit
është trashëgimtare e radhës së parë e babait të saj Zihni Abas Kanina/Hamzaraj.
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2. Në emër të trashëgimlënësit Zihni Abas Kanina/Hamzaraj, me vendimin nr. 82,
datë 06.07.1995 të KKKP Bashkia Vlorë, i është njohur pronësia për sipërfaqen truall prej
12.4000 m2 dhe u është kthyer sipërfaqja 6500 m2, e cila është regjistruar në ZVRPP Vlorë
dhe pjesa tjetër  u është njohur e drejta e kompensimit.

3. Trashëgimtarët të cilën kanë përfituar këtë pronë i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Vlorë për pjesëtimin e pasurisë, e cila me vendimin nr. 654, datë 23.04.2014, ka
pranuar padinë dhe ky vendim i formës së prerë është paraqitur për regjistrim pranë ZVRPP
Vlorë.

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

5. Gjykata e Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, me vendimin nr. 720, datë
12.05.2016 ka vendosur: “ Pranimin e kërkesë padisë. Detyrimin i ZVRPP Vlorë të kryej
regjistrimin e vendimit gjyqësor për pjesëtim pasurie nr. 654 datë 23.04.2014 dhe lëshimin e
certifikatës të pronësisë sipas këtij vendimi gjyqësor. Pushimin e gjykimit në lidhje me
kërkimin e palës paditëse për fshirjen e mbi vendosjes mbi pasurinë e paditësave me nr. 28/1-
T;vol 16; faqe 217; ZK 8603, të krijuar nga regjistrimi i mëvonshëm i pasurisë me nr.
28/36,vol 20, fq 39 në emër të Bashkisë Vlorë”.

6. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 5518, datë 21.12.2017
ka vendosur: “ Lënien në fuqi të vendimit nr. 720, datë 12.05.2016 të Gjykatës
Administrative e Shkallës së Parë Vlorë”.

7. Gjykata e Lartë, me vendimin nr. 346, datë 05.06.2018 ka vendosur: “Pezullimin
e ekzekutimit të vendimit nr. 5518, datë 21.12.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit
Tiranë, të paraqitur nga Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Vlorë”.

8. Gjykata e Lartë, me vendimin nr. 346/1, datë 24.10.2018 ka vendosur:
“Mospranimin e kërkesës për revokimin e vendimit nr. 346 datë 05.06.2018 i Kolegjit
Administrativ të Gjykatës së Lartë, nëpërmjet të cilit është vendosur pezullimi i ekzekutimit të
vendimit nr. 5518, datë 21.12.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, të paraqitur
nga Safo Morina (Hamzaraj)”.

9. Më datë 07.08.2020 Teuta Papavasili, përfaqësuar nga avokate Mirela Kreshpa, ka
paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë, dhënë me vendimin nr. 346, datë 05.06.2018 të
Gjykatës së Lartë, ku në thelb parashtron sa vijon:

- Ky vendim është tërësisht i gabuar, i pambështetur në ligji dhe në prova, tërësisht i
njëanshëm duke dëmtuar interesat e pronarëve të ligjshëm.

- Arsyet e parashtruara në kërkesën për pezullim, gjykata i parashtron në 4 arsye dhe
nëse 3 të parat i gjejmë të shprehura në kërkesën e ZVRPP Vlorë për pezullim, kurse
arsyen e katërt nuk e gjejmë dhe kjo është shkelje e rëndë, për të mos thënë që jemi
para veprës penale të falsifikimi.

- Edhe nëse ZVRPP Vlorë do të kishte pretenduar se ekzekutimi i menjëhershëm do t’i
sillte pasoja të rënda duhet të ishte i argumentuar, se cilat do të ishin pasojat e rënda.

- Asnjëherë nuk kemi pasur probleme me ZVRPP Vlorë, lidhur me ndonjë mbivendosje
të mundshme dhe gjatë gjykimi u prova që nuk ka mbivendosje me Bashkinë Vlorë dhe
prandaj kemi hequr dorë nga ky kërkim.

- Kemi bërë kallëzim penal pranë organeve kompetente për punonjësit e ZVRPP që
kanë sajuar mbivendosjen.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ
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10. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se, në bazë
dhe për zbatim të nenit 479, paragrafi i gjashtë i Kodit të Procedurës Civile, vendimi për
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë mund të revokohet ose
ndryshohet,  nëse pala e interesuar investon Gjykatën me kërkesë, duke parashtruar shkaqe
dhe arsye ligjore, ashtu sikurse, eventualisht, edhe paraqitjen e provave përkatëse, mbi të cilat
bazon pretendimet e saj, në funksion edhe të detyrimit ligjor, të rrjedhur nga neni 12 i Kodit
të Procedurës Civile.

11. Paraprakisht, Kolegji thekson se Gjykata e Lartë vendos caktimin e masave të
përkohshme procedurale, në ato raste, kur ekziston një dyshimi i 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). Po ashtu, sipas
dispozitës ligjore të sipërcituar, Gjykata duhet të vlerësojë se, në rrethanat e çështjes ekziston
një rrezik i atëçastshëm dhe evident për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të pariparueshëm.
Sidoqoftë, është detyrë e çdo gjykate dhe, për më tepër, e Gjykatës së Lartë që të argumentojë
hollësisht mbi shkaqet që kanë ndikuar për marrjen e masës së pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor. 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. Ky është edhe një qëndrim tashmë i konsoliduar, që
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë ka mbajtur, lidhur me arsyetimin që i bën
pezullimit të ekzekutimit të një vendimi gjyqësor (shih vendimin nr. 8/247, datë 06.07.2020;
vendimit nr. 240, datë 27.07.2020 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë).

12. Mbi këtë analizë, Kolegji vlerëson se, edhe revokimi i vendimit të pezullimit ka
vend të pranohet, në ato raste, kur pala e interesuar paraqet shkaqe, arsye ligjore apo edhe
prova, të cilat janë evidentuar pas dhënies së vendimit të formës së prerë, që nuk njiheshin
dhe nuk kishin mundësi të njiheshin më parë prej saj dhe gjykatës, ashtu siç merr një rëndësi
të veçantë edhe fakti, nëse në rrethanat aktuale kur paraqitet kërkesa për revokim, nuk vijojnë
të jenë të pranishme ato shkaqe ligjore që lidhen me dëmin e rëndë dhe të pariparueshëm që
sjell ekzekutimi i vendimit gjyqësor.

13. Duke ju rikthyer kërkesës, objekt gjykimi, për revokimin e vendimit të
ndërmjetëm të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, Kolegji vlerëson se është e
bazuar në ligj dhe, si e tillë, duhet të pranohet. Kolegji çmon të nevojshme të theksojë se për
vijimin e pezullimit të ekzekutimit të një vendimi gjyqësor duhet të jenë prezent arsyet e
përligjura dhe rrethanat që kanë detyruar Kolegjin, që me vendimin nr. 346, datë 05.06.2018
të marrë një masë të tillë, në kuptim të nenit 479 të KPC. Në çështjen objekt shqyrtimi, por
edhe për veçorinë që ajo paraqet, nuk rezulton që palës së paditur t’i shkaktohet një dëm i
rëndë nga regjistrimi i vendimit gjyqësor për pjesëtimin e pasurisë mes pronarëve, ashtu
sikurse përcakton neni 479, pika 1, shkronja a) i Kodit të Procedurës Civile. Konkretisht kjo
dispozitë kërkon që për marrjen e masës së pezullimin duhet që “ekzekutimi i menjëhershëm i
vendimit do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme”. Nisur nga natyra specifike që
paraqet çështja në shqyrtim, por edhe për faktin se rrethanat, si dhe arsyet ligjore që kanë të
bëjnë me pasojat e rënda e të pariparueshme që sjell ekzekutimi i një vendimi gjyqësor, nuk
janë më të pranishme, Kolegji vlerëson të pranueshëm revokimin e vendimit.

14. Ky Kolegj vlerëson të theksojë se palës së paditur nuk mund t’i shkaktohet asnjë
dëm i rëndë dhe për më tepër i pariparueshëm, për sa kohë vetë pala e paditur nuk ka asnjë
interes direkt apo indirekt në çështjen objekt shqyrtimi, që është e lidhur me një vendim
gjyqësor që ka pjesëtuar një pasuri, të regjistruar nga vetë pala e paditur. Për rrjedhojë,
kërkesa për revokim duhet të pranohet.
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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
479 të Kodit të Procedurës Civile,

V E N D O S I:

Pranimin e kërkesës për revokimin e pezullimi të ekzekutimit të vendimit nr. 346 datë
05.06.2018 i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të
vendimit nr. 5518, datë 21.12.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, të paraqitur
nga Teuta Papavasili, përfaqësuar nga avokate Mirela Kreshpa.

Tiranë, më datë 15.02.2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI ADMINISTRATIV
___________________________________________________________________________
Nr.364/1 i  Regj.Themeltar
Nr.364/1 i Vendimit

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Administrativ  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Sokol SADUSHI - Kryesues
Ervin PUPE - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Në datën 15/02/2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Eli Hysa (Sinjari), përfaqësuar nga Av. Dritan Kruja.

OBJEKTI: Revokimin e pezullimi të ekzekutimit të vendimit nr. 1542, datë
10.04.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë
në fuqi vendimin nr. 1102 datë 16.03.2017 të Gjykatës Administrative
të Apelit Tiranë, dhënë me vendimin nr. 69 datë 13.02.2018 të
Gjykatës së Lartë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile.

në çështjen me palë:

PADITËS: Eli Hysa (Sinjari) etj.

PADITUR: Enti Kombëtar i Banesave etj.

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 Eli

Hysa (Sinjari) etj, pretendon se është pronare në pallatin 54 të ndodhur në lagjen “30 vjetori”
në qytetin e Beratit.

2. 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.



2

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, me vendimin nr. 700, datë 12.06.2013, ka
vendosur: “ -Rrëzimin e padisë si të pambështetur në prova dhe në ligj. -Shpenzimet
gjyqësore në ngarkim të paditësave”.

4. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 1815, datë
27.04.2017, ka vendosur: “ -Ndryshimin e vendimit nr. 700, datë 12.06.2013 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Berat.
-Pranimin e kërkesë padisë. -Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të akteve administrative,
kontratave të shitblerjes të disponuara nga ish-ndërmarrja Komunale Banesa berat me objekt
privatizimin e pallatit nr. 54, me vendodhje në qytetin e Beratit, lagjja “30 Vjetori”,
identifikuar si pasuria Nr. 15/44, Zona Kadastrale 8502, konkretisht: -Kontratë shitje nr.
1260/1196, viti 1993 me palë shitëse Ndërmarrja Komunale Banesave Berat dhe palë blerëse
Fredi Senka dhe Adriana Senka;
-Kontratë shitje nr. 8703/5852, datë 24.12.1993 me palë shitëse Ndërmarrja Komunale
Banesave Berat dhe palë blerëse Arsen Telhaj, Gilberta Telhaj, Shyqëri Telhaj, Fotini/Fatime
Telhaj dhe Nova Telhaj;
-Kontratë shitje nr. 1105/1065, viti 1993 me palë shitëse Ndërmarrja Komunale Banesave
Berat dhe palë blerëse Jemin Doko dhe Hatixhe Doko; -Kontratë shitje nr. 1683/1441, datë
10.03.1994 me palë shitëse Ndërmarrja Komunale Banesave Berat dhe palë blerëse Liri
Fetiu, Fatmir Shaholli dhe Enkeleda Shaholli; -Kontratë shitje nr. 6273/5661, datë
11.04.1994 me palë shitëse Ndërmarrja Komunale Banesave Berat dhe palë blerëse Myzejen
Memlikaj, Laureta Memlikaj, Afife Memlikaj, Besnik Memlikaj, Sabrije Memlikaj dhe
Gentiana Memlikaj. -Kontratë shitje nr. 1651/1409, datë 10.03.1994 me palë shitëse
Ndërmarrja Komunale Banesave Berat dhe palë blerëse Violeta Kaceli dhe Nikolla Kaceli. -
Detyrimin e Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Berat, të fshijë
regjistrimet e kryera në bazë të kontratave të pavlefshme të privatizimit dhe të çdo akti tjetër
për tjetërsimin e pronësisë të lidhur në bazë të kontratave të privatizimit të pasurisë nr.
15/44, për shkak të të qënurit të tyre të pavlefshme. -Detyrimin e Zyrës Vendore të
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Berat, të regjistrojë pasurinë nr. 15/44, në favor të
palës paditëse. -Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen të paditurit Drejtoria Rajonale e Entit
Kombëtar të Banesave, Berat. -Ky vendim përbën titull ekzekutiv, të ekzekutueshëm nga
Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor”.

5. Gjykata e Lartë, me vendimin nr.364, datë 19.07.2017 ka vendosur: “Pezullimin
e ekzekutimit të vendimit nr. 1815, datë 27.04.2017 të Gjykatës së Apelit Administrativ
Tiranë”.

6. Më datë 03.06.2019 Eli Hysa (Sinjari), përfaqësuar nga Av. Dritan Kruja, ka
paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit gjyqësor të formës së prerë, dhënë me vendimin nr.364, datë 19.07.2017 të Gjykatës
së Lartë, ku në thelb parashtron sa vijon:

- Kemi 25 vjet që vijojmë në juridiksionin administrative dhe 10 vjetësh në
juridiksionin gjyqësor, si dhe kjo çështje ka ardhur për herë të dytë në Gjykatën e
Lartë.

- Gjatë gjykimit është provuar se ajo është pronare e sendit që në origjinën e saj, si
pronare e truallit dhe e sendit objekt konflikti.

- Pa i hyrë themelit të çështjes, vlerësojmë se kërkesa është e mbështetur në ligj dhe në
prova.

- Në vendimin për pezullimin e gjykimit, Gjykata e Lartë nuk argumenton me asnjë
arsyetim ligjor, se cila ishte arsyeja e pezullimit.
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- Pala paditëse, përveçse i shkaktohet dita ditës një dëm kolosal, por ka krijuar idenë se
drejtësia e vonuar tashmë prej mëse 25 vjetësh është një drejtësi e mohuar.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ

7. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se, në bazë dhe për zbatim të
nenit 479, paragrafi i gjashtë i Kodit të Procedurës Civile, vendimi për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë mund të ndryshohet pjesërisht ose
tërësisht përmes revokimit, nëse pala e interesuar investon Gjykatën me kërkesë, duke
parashtruar shkaqe dhe arsye ligjore, ashtu sikurse, eventualisht, edhe paraqitjen e provave
përkatëse, mbi të cilat pala bazon pretendimet e saj, në funksion edhe të detyrimit ligjor të
rrjedhur nga neni 12 i Kodit të Procedurës Civile.

8. Gjykata vendos caktimin e masave të përkohshme procedurale, në ato raste, kur
ekziston një dyshimi i 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). Po ashtu, Gjykata duhet të vlerësojë se, në rrethanat e çështjes
ekziston një rrezik i atëçastshëm dhe evident për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të
pariparueshëm. 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 këtë analizë, Kolegji vlerëson se, revokimi i vendimit të pezullimit ka vend të
pranohet vetëm në ato raste kur pala e interesuar paraqet shkaqe, arsye ligjore apo edhe
prova, të cilat janë evidentuar pas dhënies së vendimit të formës së prerë, 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 në të kundërt do të
përbënte cënim të parimit të sigurisë juridike.

10. Duke ju rikthyer kërkesës, objekt gjykimi, për revokimin e vendimit të
ndërmjetëm të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, Kolegji Administrativ i
Gjykatës së Lartë vlerëson se është e pabazuar në ligj dhe, si e tillë, duhet të rrëzohet. Kolegji
vlerëson se nga data e vendimmarrjes së ndërmjetme të pezullimit të ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë dhe deri më sot nuk ka ndryshuar asgjë nga kushtet dhe kriteret e
caktimit të masës së përkohshme procedurale. Për rrjedhojë, këto mbeten thjesht pretendime
hipotetike dhe për këtë shkak kërkesa për revokim nuk duhet të pranohet.

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 revokimin e vendimit nr.364, datë 19.07.2017 të
Gjykatës së Lartë, të paraqitur nga Eli Hysa (Sinjari), përfaqësuar nga Av. Dritan Kruja.

Tiranë, më datë 15/02/2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI ADMINISTRATIV
___________________________________________________________________________
Nr.426/1 i Regj.Themeltar
Nr.426/1 i Vendimit

V E N D I M
NË EMËR TË REPUBLIKËS

Kolegji Administrativ  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga:

Sokol SADUSHI - Kryesues
Ervin PUPE - Anëtar
Ilir PANDA - Anëtar

Në datën 15/02/2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Bekim Dallashi.

OBJEKTI: Revokimin e vendimit nr.426, datë 14.09.2016 të Gjykatës së Lartë, që
ka vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 4700, datë
30.04.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ndryshuar me
vendimin nr. 4067, datë 05.11.2014 të Gjykatës Administrative të
Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile.

në çështjen me palë:

PADITËS: Bekim Dallashi.

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
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1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se pala paditëse Bekim
Dallashi, ka punuar pranë palës së paditur Bashkia Tiranë dhe kjo e fundit e ka larguar nga
detyra.

2. 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.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 4700, datë 30.04.2013, ka
vendosur: “-Pranimin e pjesshëm të padisë. -Detyrimin e palës së paditur Bashkia Tiranë, të
dëmshpërblejë paditësin Bekim Dallashi me dy paga mujore, duke marrë për referencë pagën
neto që paditësi ka pasur në momentin e zgjidhjes së kontratës së punës. -Rrëzimin e padisë si
të pabazuar në ligj e në prova , për pjesën tjetër të kërkimit të objektit të padisë. -Shpenzimet
gjyqësore siç janë kryer”.

4. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin vendimin nr. 4067, datë
05.11.2014, ka vendosur: “Ndryshimin e vendimit nr. 4700, datë 30.04.2013 të Gjykatës së
Rrethit Gjyqësor Tiranë në këtë mënyrë: -Pranimin e pjesshëm të padisë. -Detyrimin e palës
së paditur Bashkia Tiranë ta dëmshpërblejë paditësin Bekim Dallashi me 6(gjashtë) paga
mujore për shkak të zgjidhjes pa shkaqe të justifikuara të kontratës së punës. -Detyrimin e
palës së paditur Bashkia Tiranë ta dëmshpërblejë paditësin Bekim Dallashi me 3(tre) paga
mujore për shkak të mosrespektimit të afatit të njoftimit të parashikuar nga neni 143/1 i Kodit
të Punës. -Detyrimin e palës së paditur Bashkia Tiranë ta dëmshpërblejë paditësin Bekim
Dallashi me 2(dy) paga mujore për shkak të mosrespektimit të procedurës së zgjidhjes së
kontratës së punës. -Detyrimin e palës së paditur Bashkia Tiranë t’i paguajë paditësit Bekim
Dallashi 5(pesë)pesë paga mujore si shpërblim për vjetërsinë në punë. -Rrëzimin për pjesën
tjetër të padisë si të pabazuar në prova dhe në ligj”.

5. Gjykata e Lartë, me vendimin nr.426, datë 14.09.2016 ka vendosur: “Pranimin e
kërkesës së paraqitur nga Bashkia e Tiranës për Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.
4700, datë 30.04.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ndryshuar me vendimin nr.
4067, datë 05.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit”.

6. Më datë 06.07.2020 Bekim Dallashi, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë
për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, dhënë me
vendimin nr.426, datë 14.09.2016 të Gjykatës së Lartë, ku në thelb parashtron sa vijon:

- Sipas ligjit nr.49/2012, në të gjitha rastet nuk mund të kemi ankim/rekurs në Gjykatën
e Lartë, për një vendim me vlerë në masën e 40-fish të pagës minimale dhe Gjykata e
Lartë ka pezulluar një vendim gjyqësor për të cilin nuk lejohet ankim.

- Kjo paligjshmëri po zgjat prej 4 vjetësh, duke më sjell dëm që nga momenti i
pezullimit.

- Nuk ekziston ndonjë pasojë e rëndë apo e pariparueshme, për të cilat duhet të
pezullohej ekzekutimi, pasi kemi një vlerë monetare e cila nuk është ndonjë shumë që
cënon ekonominë e Bashkisë Tiranë, përkundrazi pasojat e rënda bien mbi mua si
palë kreditore.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ

7. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se, në bazë dhe për zbatim të
nenit 479, paragrafi i gjashtë i Kodit të Procedurës Civile, vendimi për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë mund të ndryshohet pjesërisht ose
tërësisht përmes revokimit, nëse pala e interesuar investon Gjykatën me kërkesë, duke
parashtruar shkaqe dhe arsye ligjore, ashtu sikurse, eventualisht, edhe paraqitjen e provave
përkatëse, mbi të cilat pala bazon pretendimet e saj, në funksion edhe të detyrimit ligjor të
rrjedhur nga neni 12 i Kodit të Procedurës Civile.
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8. Gjykata vendos caktimin e masave të përkohshme procedurale, në ato raste, kur
ekziston një dyshimi i 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). Po ashtu, Gjykata duhet të vlerësojë se, në rrethanat e çështjes
ekziston një rrezik i atëçastshëm dhe evident për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të
pariparueshëm. 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 këtë analizë, Kolegji vlerëson se, revokimi i vendimit të pezullimit ka vend të
pranohet vetëm në ato raste kur pala e interesuar paraqet shkaqe, arsye ligjore apo edhe
prova, të cilat janë evidentuar pas dhënies së vendimit të formës së prerë, 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 në të kundërt do të
përbënte cënim të parimit të sigurisë juridike.

10. Duke ju rikthyer kërkesës, objekt gjykimi, për revokimin e vendimit të
ndërmjetëm të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, Kolegji Administrativ i
Gjykatës së Lartë vlerëson se është e pabazuar në ligj dhe, si e tillë, duhet të rrëzohet. Kolegji
vlerëson se nga data e vendimmarrjes së ndërmjetme të pezullimit të ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë dhe deri më sot nuk ka ndryshuar asgjë nga kushtet dhe kriteret e
caktimit të masës së përkohshme procedurale. Për rrjedhojë, këto mbeten thjesht pretendime
hipotetike dhe për këtë shkak kërkesa për revokim nuk duhet të pranohet.

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 revokimin e vendimit nr.426, datë 14.09.2016 të
Gjykatës së Lartë, që ka vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 4700, datë
30.04.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ndryshuar me vendimin nr. 4067, datë
05.11.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit, të paraqitur nga Bekim Dallashi.

Tiranë, më datë 15/02/2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

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

KOLEGJI ADMINISTRATIV
___________________________________________________________________________
Nr.606/2 i  Regj.Themeltar
Nr.606/2 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 15/02/2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Al-Projekt Group sh.p.k.

OBJEKTI: Revokimin dhe/ose ndryshimin e vendimit nr.606 datë 14.11.2018 të
Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, duke vendosur heqjen e
pezullimit të ekzekutimit të vendimit nr.4957, datë 06.05.2013 të
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin
nr.2336, datë 11.06.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 472, 479, 485 të Kodit të Procedurës Civile, nenet 92, 106 dhe
419 e vijues të Kodit Civil.

në çështjen me palë:

PADITËS: Al-Projekt Group sh.p.k.

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 Al-

Projekt Group sh.p.k dhe pala e paditur Bashkia Tiranë, ka lidhur një kontratë shërbimi
Projektimi nr. 8621, datë 08.11.2010.
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2. Për sa më sipër, paditësi duke pretenduar se pala e paditur ka vepruar në
kundërshtim me ligjin duke mos likuiduar detyrimet përkatëse, i është drejtuar gjykatës me
padinë objekt gjykimi.

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin Nr. 4957, datë 06.05.2013 ka
vendosur: “Pranimin e padisë. Detyrimin e të paditurit Bashkia Tiranë t’i paguajë paditësit
“Al-Projekt Group sh.p.k. shumën 5.868.000 Lekë si detyrim i papaguar nga kontrata e
shërbim Projektimi nr. 8621, datë 08.11.2010”.

4. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin Nr. 3196, datë 24.09.2014 ka vendosur: “
Lënien në fuqi të Vendimit Nr. 4957, datë 06.05.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor
Tiranë”.

5. Gjykata e Lartë, me vendimin Nr. 00-2017-93, datë 25.01.2017 ka vendosur:
“Prishjen e vendimit Nr. 3196, datë 24.09.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e
çështjes për rishqyrtim Gjykatës Administrative të Apelit”.

6. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.2336, datë 11.06.2018
ka vendosur: “ Lënien në fuqi të vendimit Nr. 4957, datë 06.05.2013 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Tiranë”.

7. Gjykata e Lartë, me vendimin Nr. 606, datë 14.11.2018 ka vendosur: “ Pezullimin
e ekzekutimit të vendimit nr.4957, datë 06.05.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë,
lënë në fuqi me vendimin nr.2336, datë 11.06.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit
Tiranë, të paraqitur nga Bashkia Tiranë”.

8. Gjykata e Lartë, me vendimin Nr. 606/1, datë 20.02.2019 ka vendosur:
“Mospranimin e kërkesës për revokimin dhe/ose ndryshimin e vendimit nr.606 datë
14.11.2018 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, duke vendosur heqjen e pezullimit
të ekzekutimit të vendimit nr.4957, datë 06.05.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë,
lënë në fuqi me vendimin nr.2336, datë 11.06.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit
Tiranë, të paraqitur nga Al-Projekt Group sh.p.k”.

9. Më datë 28.04.2020 Al-Projekt Group sh.p.k, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një
kërkesë për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë,
dhënë me vendimin Nr. 606, datë 14.11.2018 të Gjykatës së Lartë, ku në thelb parashtron sa
vijon:

- Shoqëria ka pësuar dëm ekonomik të konsiderueshëm nga mosshlyerja e faturës prej
10 vitesh nga data lidhjes së kontratës apo prej 7 vitesh nga nisja e konfliktit
gjyqësor.

- Mungesa e aktive dhe likuideve ka sjellë reduktimin e aktivitetit deri në pezullim të tij,
largimin e punonjësve të kualifikuar, paaftësisë paguese dhe detyrimeve bankare.

- Pezullimi i pagesës me arsyetimin se Bashkia vuan pasoja të rënda nëse paguan këtë
shumë (rreth 50.000 euro), nuk qëndron pasi buxheti i Bashkisë Tiranë për vitin 2020
është rreth 145.000.000 euro.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ

10. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se, në bazë dhe për zbatim të
nenit 479, paragrafi i gjashtë i Kodit të Procedurës Civile, vendimi për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë mund të ndryshohet pjesërisht ose
tërësisht përmes revokimit, nëse pala e interesuar investon Gjykatën me kërkesë, duke
parashtruar shkaqe dhe arsye ligjore, ashtu sikurse, eventualisht, edhe paraqitjen e provave
përkatëse, mbi të cilat pala bazon pretendimet e saj, në funksion edhe të detyrimit ligjor të
rrjedhur nga neni 12 i Kodit të Procedurës Civile.

11. Gjykata vendos caktimin e masave të përkohshme procedurale, në ato raste, kur
ekziston një dyshimi i arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i subjektit
paditës apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo vendimi
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i gjykatës (humus boni juris). Po ashtu, Gjykata duhet të vlerësojë se, në rrethanat e çështjes
ekziston një rrezik i atëçastshëm dhe evident për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të
pariparueshëm. 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 këtë analizë, Kolegji vlerëson se, revokimi i vendimit të pezullimit ka vend të
pranohet vetëm në ato raste kur pala e interesuar paraqet shkaqe, arsye ligjore apo edhe
prova, të cilat janë evidentuar pas dhënies së vendimit të formës së prerë, 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 në të kundërt do të
përbënte cënim të parimit të sigurisë juridike.

13. Duke ju rikthyer kërkesës, objekt gjykimi, për revokimin e vendimit të
ndërmjetëm të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, Kolegji Administrativ i
Gjykatës së Lartë vlerëson se është e pabazuar në ligj dhe, si e tillë, duhet të rrëzohet. Kolegji
vlerëson se nga data e vendimmarrjes së ndërmjetme të pezullimit të ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë dhe deri më sot nuk ka ndryshuar asgjë nga kushtet dhe kriteret e
caktimit të masës së përkohshme procedurale. Për rrjedhojë, këto mbeten thjesht pretendime
hipotetike dhe për këtë shkak kërkesa për revokim nuk duhet të pranohet.

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 revokimin e vendimit Nr. 606, datë 14.11.2018 të
Gjykatës së Lartë, të paraqitur nga Al-Projekt Group sh.p.k.

Tiranë, më datë 15/02/2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Ilir PANDA Ervin PUPE Sokol SADUSHI
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