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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

___________________________________________________________________________ 
Nr. 270 i Regj. Themeltar  
Nr. 270 i Vendimit 
 

V E N D I M 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 
Sokol  SADUSHI  Kryesues 

    Ervin PUPE   Anëtar 
Ilir PANDA   Anëtar    

 
në Tiranë, sot më datë 07.12.2020, mori në shqyrtim çështjen administrative me nr. 

30003-742-2020 Akti, datë 02.11.2020  regjistrimi, që i përket: 
 
Kërkues: Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë Tiranë 
 
Objekti: Pezullim i ekzekutimit për vendimin nr. 452, datë 08.02.2016 yë 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ndryshuar me 
vendimin nr. 157 (86-2020-179), datë 30.01.2020 të Gjykatës 
Administrative të Apelit, Tiranë.  

 
Baza Ligjore: Nenet 449, 479/a të Kodit të Procedurës Civile.  
 
Për çështjen që i përket:  
 
Paditës:      Isa Ahmeti. 
 
Të Paditur :     Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë Tiranë. 
  Bashkia Tiranë 
 
Objekti:     Shpërblim dëmi të shkaktuar nga akti i kundërligjshëm mr. 839, 

datë 12.03.2008 të INU, Bashkia Tiranë në shumën 141.000 euro 
dhe detyrimin e Bashkisë Tiranë të lejojë ndërtimin e pjesës së 
prishur, duke e kthyer objektin në gjendjen e mëparshme, sipas 
lejes së legalizimit nr. 39657, datë 01.12.2012 të Drejtorisë së 
Aluizni-t Tirana 3.  

  
Baza Ligjore:    Neni 608, 609, 640 e vijues të Kodit Civil, neni 14/3 i ligjit nr. 

9780, datë 16.07.2007 “Për Inspektoriatin e Ndërtimit”, neni 148 i 
Kodit të Procedurave Administrative.  
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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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit, të pranuara nga të dyja shkallët e gjykimit, 

rezulton se pala paditëse Isa Ahmeti është pronar i një sipërfaqe truall prej 5.513 m2 dhe 
sipërfaqe ndërtimi 512.3 m2, ndodhur në zonën kadastrale 8280, nr. 2/333, vol. 2, fq. 182, me 
vendndodhje Parku i Madh Tiranë, kjo referuar çertifikatës për vërtetim pronësie nr. 731229, 
datë 11.02.2013, lëshuar nga ish Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 
Tiranë (në vijim ZVRPP Tiranë). Origjina e pasurisë rrjedh nga vendimi nr. 550, datë 
04.12.1995 i Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ish Pronarëve, Rajoni nr. 1 
Tiranë,  sipas të cilit ish pronarëve Hatixhe Mujamezi, Ilir Piri etj., u është kthyer trualli me 
sipërfaqe 60.000 m2 nga e cila 5.513 m2 janë blerë nga pala paditëse Isa Ahmeti me 
kontratën noteriale të shitjes nr. 792 rep., nr. 208 kol., datë 19.02.2007.  

2. Mbi truallin në pronësi, pala paditëse ka ndërtuar një objekt 2 katësh, për të cilin ka 
aplikuar për leje legalizimi në datën 14.08.2006. Me lejen e legalizimit nr. 39657, datë 
01.11.2012 është kualifikuar për legalizim godinë shërbimi 2 kate nëntokë, me adresë Parku 
Kombëtar, Njësia Bashkiake nr. 2 Tiranë, për sipërfaqen e ndërtimit 512.2 m2. Objekti i 
legalizuar është regjistruar në ZVRPP Tiranë, në zonën kadastrale nr. 8280 me nr. pasurie 
2/333, vol 2 faqe 182, me adresë Parku i Madh, Tiranë.  

3. Me procesverbalin datë 10.03.2008, Inspektoriati Urbanistik, Bashkia Tiranë (në 
vijim INU Bashkia Tiranë) ka konstatuar kundërvajtjen administrative: “Punime në katin 
përdhe dhe në verandë, duke pezulluar punimet, derisa të paraqitet dokumentacioni tekniko-
ligjor.” Me vendimin nr. 839, datë 12.03.2008 “Për prishje objekti” nga ana e INU Bashkia 
Tiranë është vendosur prishja e objektit 2 kat dhe papafingo, vendim që rezulton të jetë 
ekzekutuar në datën 12.03.2008, referuar procesverbalit të ekzekutimit.  

4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 4257, datë 19.05.2009 ka 
vendosur: “Pranimin e padisë së palës paditëse Isa Ahmeti. Anullimin e aktit administrativ 
nr. 839, datë 12.03.2008 “Për prishje objekti” të INU Bashkia Tiranë.” 

5. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 581, datë 10.03.2011 ka vendosur: 
“Ndryshimin e vendimit nr. 4257, datë 19.05.2009, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë 
dhe rrëzimin e padisë së palës paditëse Isa Ahmeti....”  

6. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 482, datë 30.09.2014 ka 
vendosur: “Prishjen e vendimit nr. 581, datë 10.03.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe 
lënien në fuqi të vendimit nr. 4257, datë 19.05.2009 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Tiranë....”  

7. Nisur nga vendimet gjyqësore të sipërcituara, pala paditëse i është drejtuar Gjykatës 
me padinë objekt shqyrtimi gjyqësor.  

8. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 452 (80-
2016-440), datë 08.02.2016, ka vendosur: “1.Pranimin pjesërisht të kërkespadisë së palës 
paditëse Isa Ahmeti. 2. Detyrimin e palës së paditur Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së 
Territorit pranë Bashkia Tiranë t’i paguajë paditësit Isa Ahmeti shumën prej 24.765.494 lekë 
si shpërblim për dëmin material të shkaktuar palës paditëse nga prishja e objektit 2 katësh 
dhe papafingo të ndodhur në rrugën e Elbasanit (Parku i Madh) në bazë të vendimit nr. 839, 
datë 12.03.2008 të palës së paditur Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit pranë 
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Bashkisë Tiranë. 3. Rrëzimin për pjesën tjetër të padisë si e pabazuar në ligj dhe në prova. 4. 
Ky vendim përbën titull ekzekutiv, pasi të marrë formë të prerë dhe duhet të ekzekutohet nga 
përmbarimi gjyqësor privat ose shtetëror. 5. Shlyerja e detyrimit të bëhet me tre këste të 
barabarta brenda tre viteve nga momenti i fillimit të ekzekutimit. Kësti i parë brenda vitit të 
parë në shumën 8.255.164,67 lekë. Kësti i dytë brenda vitit të dytë në shumën 8.255.164,67 
lekë. Kësti i tretë brenda vitit të tretë në shumën 8.255.164,67 lekë. ...” 

9. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë me vendimin nr. 157 (86-2020-179) datë 
30.01.2020 ka vendosur: “1. Ndryshimin e vendimit nr. 452 (80-2016-440), datë 08.02.2016 
të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 2. Pranimin e pjesshëm të padisë së 
paditësit, Isa Ahmeti. 3. Detyrimin e palës së paditur Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit 
pranë Bashkisë Tiranë t’i shpërblejë paditësit, Isa Ahmeti, dëmin e shkaktuar në shumën prej 
20.673.912 lekë. 4. Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të kërkimeve si dhe ndaj palës së 
paditur Bashkia Tiranë. 5. Ky vendim përbën titull ekzekutiv dhe është i ekzekutueshëm nga 
përmbarimi gjyqësor. 6.Shlyerja e detyrimit të bëhet brenda dy viteve nga dhënia e këtij 
vendimi, në tetë këste të barabarta, çdo tre muaj. ...”.  

10. Në datën 02.11.2020, pala e paditur Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit pranë 
Bashkisë Tiranë ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe në thelb parashtron sa vijon:  

- Kundër vendimit gjyqësor nr. 452, datë 08.02.2016 të Gjykatës Administrative të 
Shkallës së Parë Tiranë, ndryshuar pjesërisht nga Gjykata e Apelit Tiranë me 
vendimin nr. 157 (86-2020-179), datë 30.01.2020, pala e paditur Inspektoriati i 
Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë Tiranë, në datën 27.03.2020 ka paraqitur rekurs 
në Gjykatën e Lartë;   

- Vendimet e Gjykatave nuk janë të drejta dhe të bazuara në ligj, pasi pala paditëse nuk 
paraqiti asnjë provë në lidhje me objektin e padisë për të vërtetuar pretendimet e saj;  

- Detyrimi i caktuar nga Gjykata është në vlerë relativisht të lartë dhe do të krijonte 
pasoja të rënda për buxhetin e Bashkisë Tiranë. Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit 
pranë Bashkisë Tiranë nuk ka kryer asnjë veprim në kundështim me ligjin, 
përkundrazi ka vepruar në përputhje të plotë me aktet ligjore e nënligjore;  

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit të Gjykatës do të krijonte pasoja të rënda e të 
pariparueshme për palën e paditur.  

 
II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

 
11. 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.  

12. 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 
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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.  

13. 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.”.  

14. 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.  

15. 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.  

16. 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 
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.  

17. 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.  

18. 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, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë Tiranë, 
është e pabazuar në ligj dhe, si e tillë, nuk duhet të pranohet.  

 19. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës 
Civile, bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese Inspektorati i Mbrojtjes së 
Territorit pranë Bashkisë Tiranë, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër 
vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit.  

20. 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, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë Tiranë, të 
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cilat nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për 
pezullim dhe për qëndrimin e tyre.  

21. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Inspektoriati i 
Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë 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.  

22. 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, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë 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, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë Tiranë.  

23. 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. Është detyrë e 
kërkuesit për të parashtruar me argumente dhe për të dhënë shpjegime konkrete lidhur me 
rrethanat që tregojnë mundësinë e ardhjes së tyre.   

24. Për sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend 
për të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit 
pranë Bashkisë Tiranë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 452, datë 08.02.2016 të 
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ndryshuar me vendimin nr. 157 (86-
2020-179), datë 30.01.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit 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. 452, datë 
08.02.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ndryshuar me vendimin nr. 
157 (86-2020-179), datë 30.01.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, të paraqitur 
nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë Tiranë.  
   

      Tiranë, më 07.12.2020 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

___________________________________________________________________________ 
Nr. 271 i Regj. Themeltar  
Nr. 271 i Vendimit 
 

V E N D I M 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 
Sokol  SADUSHI  Kryesues 

    Ervin PUPE   Anëtar 
Ilir PANDA   Anëtar    

 
në Tiranë, sot më datë 07.12.2020, mori në shqyrtim çështjen administrative me nr. 

31003-961-2020 Akti, datë 14.10.2020  regjistrimi, që i përket: 
 
Kërkues: Ministria e Financave dhe Ekonomisë  
 
Objekti: Kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 737, datë 

09.07.2020 Gjykatës Administrative të Administrative të Apelit, 
Tiranë.  

 
Baza Ligjore: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile.  
 
Për çështjen që i përket:  
 
Paditës:      Ladi Fezaj. 
 
Të Paditur:     Dega e Thesarit Fier 
  Ministria e Finacave 
 
Person i tretë:   Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier 
 
Objekti:     Shpërblim për kompensim të burgimit të padrejtë për periudhën 

nga data 09.07.2013 deri në datën 22.09.2014. Shpenzimet 
gjyqësore dhe shpenzimet e avokatëve të paguara nga paditësi 
gjatë proceseve gjyqësore, si dhe shpenzimet gjyqësore të vjela 
nga buxheti në mënyrë të padrejtë.  

  
Baza Ligjore:    Neni 3 pika dh) e ligjit nr. 9381, datë 28.04.2005 “Për 

kompensimin e burgimit të padrejtë”, neni 268/2, 228/2, 269, 463 
pika 1 e 4 dhe neni 480/2 të K.Pr.Penale, neni 5/5 i KEDNJ, neni 
68 i K.Penal.  
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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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit, të pranuara nga të dyja shkallët e gjykimit, 

rezulton se pala paditëse Ladi Fejzo është ndaluar në datën 09.07.2013 nga ana e policisë 
gjyqësore si i dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Kultivimi i bimëve narkotike” 
parashikuar nga neni 284 i kodit penal.  

2. Me vendimin gjyqësor nr. 403, datë 11.07.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Fier është vendosur: “Vleftësimi si i ligjshëm i ndalimit të shtetasit Ladi Fejzo; Caktimin si 
masë sigurimi personal ndaj shtetasit Ladi Fejzo atë të “arrestit në burg” parashikuar nga 
neni 238 i K.Pr.Penale. ...”  

3. Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 223, datë 08.08.2013 ka vendosur: 
“Miratimin e vendimit nr. 403, datë 11.07.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, për 
pjesën që ka vleftësuar të ligjshëm ndalimin e shtetasit Ladi Fejzo; Ndryshimin e vendimit të 
mësipërm për pjesën tjetër, në këtë mënyrë: caktimin si masë sigurimi ndaj të dyshuarit Ladi 
Fejzo, atë të arrestit në shtëpi. ...” 

4. Në përfundim të hetimit të proçedimit penal, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës 
së Parë Fier i ka komunikuar akuzën shtetasit Ladi Fejzaj për veprën penale të “Kultivimi i 
bimëve narkotike” parashikuar nga neni 284 i kodit penal.  

5. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr. 527, datë 22.09.2014 ka vendosur: 
“Deklarimin e pafajshëm të të pandehurit Ladi Fejzaj për veprën penale të “Kultivimi i 
bimëve narkotike” parashikuar nga neni 284/1 i kodit penal. ...” 

6. Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 469, datë 01.07.2015 ka vendosur: “Lënien 
në fuqi të vendimit nr. 527, datë 22.09.2014 të Gjykatës së Shkallës së Parë Fier.”  

7. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, me vendimin nr. 486, datë 
07.04.2016, ka vendosur: “1.Pranimin pjesërisht të kërkesëpadisë së palës paditëse Isa 
Ahmeti. 2. Detyrimin e palës së paditur Degës së Thesarit Fier dhe Ministria e Financave të 
shpërblejë paditësin Ladi Fejzaj në shumën 45.000 lekë si kompensim për burgim të padrejtë 
për 3  ditë paraburgim për periudhën 08.08.2013-09.07.2013 dhe 408.000 lekë për 408 ditë 
për masën e sigurimit “arrest në shtëpi” për periudhën 09.07.2013-22.09.2014. Shpenzimet 
gjyqësore i ngarkohen palës së paditur. Rrëzimin për pjesën tjetër të padisë. Me zbatimin e 
këtij vendimi ngarkohet shërbimi përmbarimor. Ky vendim duhet të ekzekutohet brenda një 
afati 3 mujor nga dita që vendimi merr formë të prerë dhe me një këst të vetëm. ...” 

8. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë me vendimin nr. 737, datë 09.07.2020 ka 
vendosur: “1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 486, datë 07.04.2016 të Gjykatës Administrative 
të Shkallës së Parë Vlorë. ...” 

9. Në datën 02.11.2020 pala e paditur Ministria e Financave ka paraqitur në Gjykatën 
e Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në 
thelb parashtron sa vijon:  

- Kundër vendimit gjyqësor nr. 486, datë 07.04.2016 të Gjykatës Administrative 
të Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 
737, datë 09.07.2020, pala e paditur Ministria e Financave, në datën 30.07.2020 ka 
paraqitur rekurs në Gjykatën e Lartë;   
- Vendimet e Gjykatave janë marrë në interpretim të gabuar të kuadrit ligjor, 
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masa e kompensimit caktohet në kufijtë që parashikon neni 5 i ligjit nr. 9381, datë 
28.04.2005;  
- Gjatë hartimit dhe miratimit të tavaneve buxhetore nuk mund të parashikohet 
dhe as të paragjykohet vendimi i gjykatave, as në vlerë materiale as në vlerë 
monetare;  
- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit të Gjykatës do të krijonte pasoja të 
rënda e të pariparueshme për palën e paditur;  
- Jemi përpara dy vendimeve gjyqësore tërësisht të diskutueshme dhe ligjërisht 
të cënueshëm.  

 
II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

 
10. Kodi i Procedurës Civile dhe Ligji nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe 

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

11. 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.  

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

13. 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.  

14. Këto kushte ligjore duhet të interpretohen rast pas rasti dhe në përputhje me 
rrethanat konkrete të çështjes, duke garantuar se pranimi nga gjykata i kërkesës për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në varësi të iniciuesit të 
kërkesës (subjekt apo organ publik) cenon rëndë ose jo interesin publik.  
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15. 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 
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.  

16. 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.  

17. 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, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, është e pabazuar në ligj 
dhe si e tillë nuk duhet të pranohet.  

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

19. 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 5 paraqitur nga pala kërkuese Ministria e Financave dhe Ekonomisë, të cilat nuk kanë 
parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për 
qëndrimin e tyre.  

20. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Ministria e 
Financave dhe Ekonomisë 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.  

21. 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 Ministria e Financave dhe Ekonomisë 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 Ministria e 
Financave dhe Ekonomisë.  

22. 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. Është detyrë e 
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kërkuesit për të parashtruar me argumente dhe për të dhënë shpjegime konkrete lidhur me 
rrethanat që tregojnë mundësinë e ardhjes së tyre.   

23. Për sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend 
për të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Ministria e Financave dhe Ekonomisë, 
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 486, datë 07.04.2016 të Gjykatës Administrative 
të Shkallës së Parë Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 737, datë 09.07.2020 të Gjykatës 
Administrative të Administrative të Apelit, 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. 486, datë 
07.04.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, lënë në fuqi me vendimin 
nr. 737, datë 09.07.2020 të Gjykatës Administrative të Administrative të Apelit, Tiranë, të 
paraqitur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë.  
   

      Tiranë, më 07.12.2020 
 
 
 


