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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 23 i Regj. Themeltar 

Nr. 23 i Vendimi 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me trup gjykues të përbërë nga: 

 

Sokol      SADUSHI   - Kryesues 

    Asim      VOKSHI    - Anëtar 

Arbena  AHMETI       - Anëtare 

 

sot në datën 01.04.2022, mori në shqyrtim, në dhomën e këshillimit, çështjen 

administrative me nr. 23-2022 akti me: 

 

KËRKUES:    Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana 

Jug 

 

OBJEKTI:   Pezullim i ekzekutimit të vendimit nr. 632, datë 22.12.2021 të 

Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, dhe vendimit nr. 

4761, datë 17.10.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Tiranë. 

 

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

 

në çështjen administrative me palë: 

  

PADITËS:            Sherif Zyko 

I PADITUR:                        Drejtoria Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të 

Zonave dhe Ndërtimeve Informale, Tirana Veri. 

 

Me pjesëmarrjen e :             Avokaturës së Shtetit. 

 

                                  KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relatimin e paraqitur nga gjyqtari Sokol Sadushi dhe diskutoi, në dhomë 

këshillimi, çështjen në tërësi, 

 

V Ë R E N: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Nga aktet e administruara në dosjen gjyqësore rezulton se, pala paditëse pala paditëse 

Sherif Zyko, ka  investuar me kërkesë padi Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, duke kërkuar,“Detyrimin e palës së paditur të rillogarisë faturën financiare të 
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parcelës ndërtimore, nga Drejtoria e ALUIZNI-t, Tirana 1, sipas formularit M. 1. Detyrimin 

e palës së paditur t’i kthejë paditësit shumën prej 2.182.792 (dy milion e njëqind e tetëdhjetë 

e dy mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e dy) lekë, shumë kjo e paguar tepër pranë këtij 

institucioni, si diferencë midis shumës së paguar nga paditësi prej 2.483.464 (dy milion e 

katërqind e tetëdhjetë e tre mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë, me detyrimin real 

që duhet të paguajë prej 300.672 (treqind mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e dy) lekë. 

Detyrimin e palës së paditur të paguajë shpenzimet gjyqësore.”. 

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 4761, datë 

17.10.2016, ka vendosur: 

“Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë së paraqitur nga paditësi Sherif Zyko. Detyrimin 

e palës së paditur Drejtoria e ALUIZNI-t, Tirana Veri, që të rillogarisë faturën financiare të 

parcelës ndërtimore, sipas formularit M.1. Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e 

ALUIZNI-t, Tirana Veri, që t’i kthejë paditësit Sherif Zyko, shumën 1.882.120 (një milion e 

tetëqind e tetëdhjetë e dy mijë e njëqind e njëzet) lekë, shumë kjo që del si diferencë midis 

shumës së paguar nga paditësi prej 2.483.446 lekë, me detyrimin real që ai duhet të paguajë 

prej 601.344 lekë. Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të kërkimit, si të pabazuar në ligj e në 

prova”. 

3. Kundër vendimit nr. 4761, datë 17.10.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Tiranë, ka paraqitur ankim pala e paditur Drejtoria e ALUIZNI-t, Tirana Veri, duke 

kërkuar ndryshimin e këtij vendimi dhe rrëzimin e padisë. 

4. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 632, datë 22.12.2021, ka 

vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 4761, datë 17.10.2016 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë.”. 

5. Kundër vendimit nr. 632, datë 22.12.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit ka 

paraqitur rekurs Avokatura e Shtetit, e cila ka kërkuar ndryshimin e vendimeve dhe rrëzimin 

e kërkesë padisë.          

-Vendimi është i pabazuar në ligj dhe në prova. 

-Vendimi i dhënë nga Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, i cili ka lënë në fuqi 

vendimin e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë është rezultat i zbatimit jo të 

drejtë të ligjit material dhe procedural.  

-Gjykata Administrative e Shkallës së Parë, në kuptim të nenit 17, pika 2 të ligjit nr.49/ 

2012, nuk ka cilësuar saktë faktet dhe veprimet e lidhura me këtë mosmarrëveshje, në 

funksion të zgjidhjes së drejtë të çështjes dhe duke mos interpretuar atë në mënyrë korrekte, 

shkaqe që çojnë dhe në ndryshimin e vendimit të gjykatës.  

-Ka shkelje të aspektit procedural të konstatuara gjatë gjykimit në apel, si dhe të parimeve 

pjesë integrale të procesit të rregullt ligjor.  

-Gjykata Administrative e Apelit Tiranë ka cenuar parimin e arsyetimit të vendimeve 

gjyqësore. Vendimi gjyqësor objekt ankimi është i paarsyetuar dhe kontradiktor, duke cenuar 

në këtë mënyrë parimin e arsyetimit të vendimeve gjyqësore, të parashikuar në nenet 142, 

pika “1” dhe 42 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, e ndryshuar, si dhe në nenin 310, 

të Kodit të Procedurës Civilë të Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar.  

-Vendimi është i paarsyetuar dhe më konkretisht në drejtim të pretendimit të palëve të 

paditura se padia duhet të nxirret jashtë juridiksionit gjyqësor.  

-Ky vendim është i cenueshëm pasi gjykata kryesisht duhet ta nxirrte jashtë juridiksionit 

gjyqësor dhe ta kalonte atë në juridiksion administrativ, në bazë të nenit 9 të ligjit 49/ 2012. 

-Fakti që paditësit i është parashkruar e drejta e padisë, nuk do të thotë që do të realizojë 

atë me vendim gjykate pasi bie ndesh me nenin 115/dh të Kodit Civil.  

6. Në datë 22.02.2022, pala pjesëmarrëse në gjykim Avokatura e Shtetit, ka paraqitur 

përpara Gjykatës së Lartë, kërkesa për pezullimin e vendimit nr. 4761, datë 17.10.2016 të 
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Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë i lënë në fuqi me vendimin nr. 632, datë 

22.12.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit, duke parashtruar këto shkaqe: 

-Referuar vendimit të formës së prerë nr. 4761, datë 17.10.2016 të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, me kërkesën e palës kreditore Sherif Zyko, 

shërbimi përmbarimore ka vijuar ekzekutimin e këtij vendimi, fakt i cili rezulton nga shkresa 

nr. 082 prot , datë 14.02.2022 të Përmbarueses Gjyqësore Private Najada Beqaraj . 

-Shuma e detyrimit në total në vlerë 2.356.795 (dy milion e treqind e pesëdhjetë e gjashtë 

mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e pesë) lekë që duhet të përmbush pala debitore Drejtoria 

Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Jug është e konsiderueshme dhe do të 

sillte pasoja të rënda për palën debitore.  

7. Kërkesa e palës së paditur (kërkuese) Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të 

Kadastrës, Tirana Jug, për pezullimin e vendimit nr. 4761, datë 17.10.2016 të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe vendimit nr. 632, datë 22.12.2021 të Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë, i është njoftuar palëve së interesuar, Sherif Zyko në datën 

07.03.2022.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 

 

8. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), vlerëson se Kodi i 

Procedurës Civile dhe ligji nr. 49, datë 03.05.2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin 

e mosmarrëveshjeve administrative” (në vijim ligji 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 

(në vijim KPC) apo nenit 28 e vijues të ligjit 49/2012, kërkesa për dhënien e vendimit me 

ekzekutim të përkohshëm, sipas nenit 317 të K.P.C apo kërkesa për pezullimin e vendimit 

gjyqësor të formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të K.P.C. 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. 

9. Për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji kërkon ekzistencën 

e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i subjektit paditës apo 

ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo vendimi i gjykatës 

(humus boni juris). Nga ana tjetër kërkohet që në rrethanat e çështjes të ekzistojë një rrezik i 

atëçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të pariparueshëm, nëse masa 

e përkohshme nuk merret nga gjykata (periculum in mora). Në këtë mënyrë, masat e 

përkohshme procedurale paraqiten si mjete ligjore që garantojnë standardin e efektivitetit të 

vetë mjetit kryesor, nga i cili ato varen, konkretisht padisë dhe ankimeve. 

10. 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 parashikohet: 

      “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.”. 

11. 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, 
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respektimi me analogji edhe i kushteve ligjore, që parashikohen në nenin 29 të Ligjit nr. 

49/2012. Konkretisht nevojitet të arsyetohet domosdoshmërish 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. 

12. 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. 

13. Pra, Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës 

Civile, për pranimin e një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë të duhet të konkludojë, nëse ka rekurs të ushtruar, ose argumente konkret 

ligjorë dhe/apo prova të palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një 

dëmi të menjëhershëm dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit 

gjyqësor të formës së prerë. Më tej eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar 

dhe provat respektive të saj. Në këtë kuptim, argumentet e parashtruara të palës kërkuese 

duhet të jetë konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e 

tyre. Si rregull i përgjithshëm nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes 

së rekursit për të pranuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për 

pezullim. Mungesa në kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore passjell 

mospranimin e kërkesës për pezullim. 

14. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është 

dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për kërkesën e 

paraqitur nga pala kërkuese dhe ku pala paditëse ka paraqitur parashtrime me argumente 

lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e saj, për mos 

pranimin e kërkesës. 

15. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Drejtoria Vendore e 

Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Tirana Jug kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor për shumën 1.882.120 (një milion e tetëqind e tetëdhjetë e dy mijë e njëqind e njëzet) 

lekë, 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 i vlerësohen në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit 

të Gjykatës Administrative të Apelit, nga Kolegji Administrativ. 

16. 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, vërej se pala kërkuese nuk 

ka paraqitur asnjë provë dhe nuk ka arsyetuar lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta 

vlerësuar nëse jemi ose jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga 

ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda për palën 

kërkuese.  

17. Kolegji 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. Pretendimi i palës kërkuese se ekzekutimi i 

menjëhershëm i një shume të konsiderueshme prej 1.882.120 (një milion e tetëqind e 

tetëdhjetë e dy mijë e njëqind e njëzet) lekë do të ketë efekte financiare për Drejtoria Vendore 

e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Tirana Jug, nuk janë shkaqe legjitime për të pezulluar 

ekzekutimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë. 
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Mbështetur sa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën, e 

paraqitur nga kërkuesi Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Tirana Jug , 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.     

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 1, pika 2, të ligjit nr. 49, datë 

03.05.2012“Për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative”, 

i ndryshuar , si dhe nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

        V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala e paditur (kërkuese), Drejtoria Vendore e 

Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Tirana Jug, për pezullimin e vendimit nr. 4761, datë 

17.10.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë  dhe të vendimit nr. 632, 

datë 22.12.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. 

  

 

      Tiranë, më 01.04.2022 

 

 

         ANËTARE                           ANËTAR                                          KRYESUES 

 

    Arbena AHMETI                       Asim VOKSHI                                 Sokol   SADUSHI 

 

 

 

 

 

 


