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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 175/1 i Regj. Themeltar 

Nr. 175/1 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Sokol  Sadushi  Kryesues 

    Sokol Binaj   Anëtar 

Klodian Kurushi  Anëtar    

 

në Tiranë, sot më datë 14.05.2021, mori në shqyrtim çështjen administrative me 

nr.175/1, Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 01.04.2021, që i përket: 

 

Kërkues:   Iljaz Murrani 

 

Objekti:  Revokimi i vendimit nr. 175 regj., datë 28.03.2019 i Kolegjit 

Administrativ të Gjykatës së Lartë, me të cilin është vendosur 

pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 413 (80-2016-407), datë 

05.02.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, i 

ndryshuar me vendimin nr. 4311, datë 26.11.2018 të Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë.   

 

Baza Ligjore:  Neni 479 pika 6 e Kodit të Procedurës Civile.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

Paditës:    Iljaz Murrani 

 

I Paditur:  Këshilli i Ministrave  

   Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës  

   Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizime 

                

Objekti: Ndryshimin pjesërisht të VKM nr. 772, datë 16.09.2015 “Për 

shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të 

paluajtshme pronë private që preken nga ndërtimi i projektit 

“Përmirësimi i Sistemit të Kanalizimit të Tiranës së Madhe”, duke 

shfuqizuar pikën 2 dhe pikën 3 të listës së pronarëve që shpronësohen. 

Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë paditësin Iljaz Murrani 

në masën 136.000 euro ose të barabartë me çmimin e blerjes së kësaj 

pronë, në bazë të kontratës së shitjes, për shkak të zhveshjes de facto 

nga e drejta e pronësisë të 1.700 m², të regjistruar në pasurinë me nr. 

123/20, volumi 14, faqe 96, Zona Kadastrale nr. 3866, me adresë 

Yzberisht Tiranë.  
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 Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë paditësin Iljaz Murrani 

në masën 136.000 euro ose të barabartë me çmimin e blerjes së kësaj 

prone, në bazë të kontratës së shitjes, për shkak të zhvendosjes de facto 

nga e drejta e pronësisë të 1.700 m2, të regjistruar në pasurinë me nr. 

123/21/1, volumi 135, faqe 210, zona kadastrale nr. 3866, me adresë 

Yzberisht Tiranë.  

 Detyrimin e palës së paditur për të më paguar mua paditësit Iljaz 

Murrani shpenzimet gjyqësore, për sa kanë rezultuar në këtë gjykim.  

 

Baza Ligjore: Nenet 1 e vijues, si dhe neni 24 i ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999 “Për 

shpronësimin dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë 

pronë private për interes publik”; Kushtetuta e Republikës së 

Shqipërisë, neni 41, pika 3 5; Kodi Civil, nenet 190, 298; Ligji nr. 

49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e 

mosmarrëveshjeve administrative”.  

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, në 

dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve; 

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Pala paditëse i është drejtuar me padi Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, duke kërkuar t’i paguhet diferenca, ndërmjet vlerës reale për pronën e paluajtshme e 

llojit truall me sipërfaqe prej 1.700 m2, ndodhur në zk 3866, me nr. 123/20, duke 

kundërshtuar VKM nr. 772, datë 16.09.2015 “Për shpronësimin për interes publik të 

pronarëve të pasurive të paluajtshme pronë private që preken nga ndërtimi i projektit 

“Përmirësimi i Sistemit të Kanalizimit të Tiranës së Madhe”.  

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 413 (80-2016), 

datë 05.02.2016, ka vendosur: “Pranimin e pjesshëm të padisë. Ndryshimin pjesërisht, të 

VKM nr. 772, datë 16.09.2015 “Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive 

të paluajtshme pronë private që preken nga pika 2, lidhur me masën e shpërblimit për pronën 

e paluajtshme e llojit “truall” me sipërfaqe prej 1.700 m2, ndodhur në ZK 3866, me nr. 

pasurie 123/20, me pronar palën paditëse Iljaz Murrani, me adresë Kashar, Tiranë. 

Ndryshimin pjesërisht të VKM nr. 772, datë 16.09.2015 “Për shpronësimin për interes publik 

të pronarëve të pasurive të paluajtshme pronë private që preken nga ndërtimi i projektit 

“Përmirësimi i Sistemit të Kanalizimit të Tiranës së Madhe” ” pika 3 e listës, lidhur me 

masën e shpërblimit për pronën e paluajtshme e llojit “truall” me sipërfaqe prej 1.366 m2, 

ndodhur në ZK 3866, me nr. pasurie 123/21/1, me pronar palën paditëse Iljaz Murrani, me 

adresë Kashar, Tiranë. Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës 

Kanalizime Tiranë t’i paguajë palës paditëse Iljaz Murrani diferencën mbi blerën e caktuar 

në VKM e mësipërme, si dhe detyrimin të shpërblejë vlerën e pronës për sipërfaqen e zënë 

dhe të pa shpronësuar, në vlerën totale prej 13.068.935 lekë (trembëdhjetë milion e 

gjashtëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e tridhjetë e pesë) lekë. Rrëzimin e padisë për pjesën 

tjetër të kërkimit si të pabazuar në ligj dhe në prova. Shpenzimet gjyqësore të provuara si të 

parapaguara nga pala paditëse i ngarkohen në total palës së paditur Drejtoria e 

Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizime Tiranë. Gjykata në zbatim të nenit 41 germa (b) të ligjit 

organik me nr. 49/2012 urdhëron që detyrimi monetar në ngarkim të palës së paditur 

kundrejt palës paditëse është i ekzekutueshëm prej përmbaruesit gjyqësor. Ky vendim 
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gjyqësor ekzekutohet në përputhje me nenet 65e vijues të ligjit organik me nr. 49/2012 “Për 

organizimin dhe funksionimin e Gjykatave Administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”, duke u vënë në ekzekutim nga përmbaruesi gjyqësor, me kërkesë të 

kreditorit, pasi të ketë marrë formë të prerë sipas ligjit. Pala e paditur, Drejtoria e 

Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë detyrohet të paguajë detyrimin monetar sipas 

këtij vendimi, për palën paditëse, brenda 1 viti me 2 këste çdo gjashtë muaj, ku kësti i parë 

caktohet në masën prej 10.000.000 (dhjetë milion) lekë dhe kësti i fundit caktohet në masën 

prej 3.068.935 (tre milion e gjashtëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e tridhjetë e pesë). …”. 

3. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 4311, datë 26.11.2018 ka 

vendosur: “Ndryshimin e vendimit nr. 413 (80-2016-407), datë 05.02.2016, të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Pranimin e pjesshëm të padisë së paditësit Iljaz 

Murrani. Ndryshimin e VKM nr. 772, datë 16.09.2015 “Për shpronësimin për interes publik 

të pronarëve të pasurive të paluajtshme pronë private që preken nga ndërtimi i projektit 

“Përmirësimi i Sistemit të Kanalizimit të Tiranës së Madhe””, sa i takon vlerës së 

kompensimit për pasurinë e paluajtshme nr. 123/20 dhe nr. 123/21/1, Zona Kadastrale 3866 

shpronësuar paditësit Iljaz Murrani. Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e 

Ujësjellës Kanalizimeve t’i paguajë paditësit Iljaz Murrani shumën prej 38.080.832 (tridhjetë 

e tetë milion e tetëdhjetë mijë e tetëqind e tridhjetë e dy) lekë si diferencë ndërmjet 

shpërblimit të drejtë në shumën 39.454.400 (tridhjetë e nëntë milion e katërqind e pesëdhjetë 

e katër mijë e katërqind) lekë dhe vlerës së caktuar në VKM nr. 772, datë 16.09.2015. 

Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të kërkimit. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së 

paditur. Ky vendim është i ekzekutueshëm nga Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor brenda afatit 

një vjeçar në kaur këste të barabarta.”. 

4. Kundër vendimit nr. 4311, datë 26.11.2018, të Gjykatës Administrative të Apelit 
ka paraqitur rekurs pala e paditur, Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve, e cila ka 

kërkuar ndryshimin e këtij vendimi, si dhe të vendimit nr. 413 (80-2016-407), datë 

05.02.2016, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe rrëzimin e padisë.  

5. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë me vendimin nr. 175 regj., datë 

28.03.2019 ka vendosur: “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 413 (80-2016-407), datë 

05.02.2016, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ndryshuar me vendimin 

nr. 4311, datë 26.11.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit.”.  

6. Pala paditëse, Iljaz Murrani përmes kërkesës objekt gjykimi kërkon revokimin e 

vendimit nr. 175 regj., datë 28.03.2019 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.  

7.Pala paditëse, Iljaz Murrani ka parashtruar shkaqet si vijojnë:  

 -Nga momenti i dhënies së vendimit të pezullimit kanë ndryshuar shkaqet, sepse me 

shkresën nr. 1924/1, datë 26.03.2021 të Degës së Thesarit Tiranë rezulton se: -për vitin 2019 

fondi 602 është në masën 14.000.000 lekë; për vitin 2021, në masën 31.500.000 lekë; -fondi 

602 që prek vendimet gjyqësore nuk është zë në investimet për qëllime publike. Vazhdimi i 

masës së pezullimit rrezikon ekzekutimin e vendimit gjyqësor.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

 

8. 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. 

9. 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 cënohet nga veprimet apo 
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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 

hollësisht mbi arsyet 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). 

10. 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 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 vlerëson se nuk është e bazuar në 

ligj dhe, si e tillë, nuk duhet të pranohet. Kolegji vlerëson se nga data e vendimmarrjes së 

ndërmjetme të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, me vendimin 

nr. 175 regj., datë 28.03.2019 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë dhe deri në 

momentin e shqyrtimit të kërkesës për revokim nuk kanë ndryshuar kushtet dhe kriteret e 

caktimit të masës së përkohshme procedurale. Pretendimet e paraqitura nga pala kërkuese se 

aktualisht ekziston mundësia kryerjes së pagesës në favor të paditësit, nisur nga shkresa nr. 

1924/1, datë 26.03.2021 e Degës së Thesarit Tiranë, nuk përbën në vetvete një arsye legjitime 

për të konkluduar në pranimin e kërkesës objekt gjykimi. Për rrjedhojë, këto mbeten 

pretendime të pabazuara në ligj dhe për këtë shkak kërkesa për revokimin e pezullimit të 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor nuk mund të pranohet.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 1, pika 2 të 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 së palës kërkuese, Iljaz Murrani, me objekt “Revokimi i 

vendimit nr. 175 regj., datë 28.03.2019 i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, me të 

cilin është vendosur pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 413 (80-2016-407), datë 

05.02.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, i ndryshuar me vendimin 

nr. 4311, datë 26.11.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.” 

 

Tiranë, më 14.05.2021 

 

  A N Ë T A R                   A N Ë T A R               K R Y E S U E S 

 Sokol BINAJ                                      Klodian KURUSHI                          Sokol SADUSHI 


