
1 

 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 16 i Regj. Themeltar. 

Nr. 16 i Vendimit.   

 

VENDIM 

“PER KTHIMIN E KËRKESËS” 

       

       Unë gjyqtari relator Asim Vokshi, pasi shqyrtova materialet e çështjes administrative nr. 

16 Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 29.12.2021, që i përket: 

KËRKUES:    Qendra Kulturore Tirana 

 

OBJEKTI:        Pezullim ekzekutim vendimi nr. 570, datë 12.11.2021 i 

Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

VËREN: 

 

1. Pranë Gjykatës së Lartë është regjistruar kërkesa për shqyrtim me nr. 16 Regjistri 

Themeltar, datë regjistrimi 29.12.2021, me kërkues Qendra Kulturore Tirana. Me shortimin e 

çështjes, në cilësinë e gjyqtarit relator të saj, kryesisht konstatova se nga verifikimet e kryera, 

rezulton se kërkesa e paraqitur nga kërkuesi Qendra Kulturore Tirana përmban të metat e 

parashikuara nga neni 56/a, pika 1, të ligjit nr. 49/2012  “Për Gjykatat Administrative dhe 

Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative” (i ndryshuar), në të cilin parashikohet se:  

“1. Rekursi duhet të përmbajë:  

a) palët ndërgjyqëse;  

b) vendimin që kundërshtohet;  

c) paraqitjen e përmbledhur të fakteve të çështjes;  

ç) shkaqet për të cilat kërkohet prishja e vendimit, si dhe argumentet që mbështesin 

pretendimin se ekzistojnë shkaqe për rekurs sipas parashikimeve të nenit 58 të këtij ligji;  

d) prokurën e avokatit që përfaqëson palën.” 

2. Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 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.  

2. Kërkesa për pezullim parashtrohet në rekurs ose më vete. Gjykata e Lartë merr masat e 

nevojshme që kërkesa t’i njoftohet palës tjetër dhe kërkesa të gjykohet sa më shpejt. Pala ka 

të drejtë të parashtrojë me shkrim brenda tre ditëve, nga e nesërmja e marrjes dijeni mbi 

kërkesën për pezullim, argumentet e saj dhe kërkimet.  

3. Shqyrtimi i kërkesës bëhet në dhomë këshillimi.  
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4. Në kushtet kur rrethanat e çështjes e diktojnë dhe ekziston rreziku se e drejta e 

rekursuesit do të bëhet e pamundur për t’u realizuar, me vendim të arsyetuar, mund të 

procedohet me shqyrtimin e kërkesës pa u njoftuar më parë palët.  

5. Vendimi i Gjykatës së Lartë mbi kërkesën për pezullim duhet t’u njoftohet palëve.  

6. Vendimi i Gjykatës së Lartë mbi kërkesën për pezullim mund të revokohet ose 

ndryshohet me kërkesë të palës. Për shqyrtimin e kërkesës për ndryshimin ose revokimin e 

masës së pezullimit njoftohen palët. Brenda 3 ditëve pala tjetër ka të drejtë të paraqesë me 

shkrim parashtrimet. Kërkesat shqyrtohen në dhomë këshillimi.  

7. Në çdo rast Gjykata e Lartë arsyeton vendimin e saj.” 

3. Në referim të sa më sipër, si dhe referuar edhe nenit 474 të Kodit të Procedurës Civile 

dhe nenit 60(1/1) të ligjit nr. 49/2012 “Për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e 

Mosmarrëveshjeve Administrative” (i ndryshuar), konstatohet se në kushtet kur kërkesa për 

pezullim nuk është pjesë e rekursit, por është paraqitur më vete, bashkëlidhur saj mungojnë 

aktet e domosdoshme si vijon: 

a) Vendimi nr. 5894, dt. 09.12.2016 i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, i  

njehsuar me origjinalin. 

b) Vendimi nr. 570, dt. 12.11.2021 i Gjykatës Administrative të Apelit, i njehsuar me 

origjinalin. 

c) Rekursi e paraqitur nga kërkuesi sëbashku me vendimin e gjykatës për pranimin e tij. 

ç) Nënshkrimin e avokatit përfaqësues të kërkuesit. 

     4. Referuar sa më lart dhe ne rrethanat e konstatimit të të metave të kërkesës së palës së 

paditur Qendra Kulturore Tirana, me qëllim plotësimin e tyre, kërkuesi është vënë në dijeni 

nëpërmjet vendimit për plotësim e të metave, duke ju lënë një afat 5 ditor për plotësimin, 

duke ju kërkuar shprehimisht nënshkrimin e rekursit nga avokati i tij. 

     5. Rezulton se kërkuesi, është vënë në dijeni për vendimin e mësipërm, përmes dëftesës së 

komunikimit datë 19.01.2022, duke marrë dijeni efektivisht më datë 20.01.2022. Jo vetëm që 

nuk plotësoi të metën brenda afatit 5 ditor, edhe sot më datë 24.05.2022 ende nuk ka asnjë 

përgjigje nga ana e të kërkuesit Qendra Kulturore Tirana. 

     6. Nga sa më sipër, në cilësinë e gjyqtarit relator, vlerësoj se të metat formale të kërkesës 

që lidhen me mungesën e dokumentacionit shoqërues, jo vetëm e bëjnë të metë rekursin në 

pikëpamje formale, por edhe i pamundësojnë Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 

shqyrtimin e tij. 

    Për sa më sipër, gjyqtari relator vlerëson se duhet të vendoset kthimi i kërkesës për çështjen 

administrative me nr. 16 Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 29.12.2021 kërkuesit, Qendra 

Kulturore Tirana. 

PËR KËTO ARSYE, 

 

 Duke u bazuar në nenin 60 pika 1/1 e ligjit nr. 49, datë 03.05.2012 “Për gjykatat 

administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar me ligjin 

49/2021 

VENDOSA: 

 

         Kthimin e kërkesës për çështjen administrative me nr. 16 Regj. Themeltar, datë 

29.12.2021, me kërkues Qendra Kulturore Tirana. 

 

 Tiranë, më datë 24.05.2022. 

 

 

                                                                                             GJYQTAR RELATOR 

 

                                                                                              Asim VOKSHI 


