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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 26 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 26 i Vendimit 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

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

 

Sokol SADUSHI - Kryesues 

    Asim VOKSHI - Anëtar 

                          Gentian MEDJA - Anëtar   

 

sot më datë 28.04.2022, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën administrative nr. 

26, datë regj. 01.04.2022 që u përket palëve: 

 

KËRKUES: Avokatura e Shtetit 

 

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 511, datë 07.10.2021 të 

Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë i cili ka lënë në fuqi 

vendimin me nr.122 datë 21.01.2020 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

e cila lidhet me çështjen administrative të themelit, të regjistruar pranë Gjykatës së Lartë me nr. 

31003-00011-00-2022 dhe që ju përket palëve ndërgjyqëse si më poshtë: 

 

PADITËS: Shoqëria “Malsia Solar 1” shpk 

 Shoqëria “Malsia Solar 2” shpk 

    Shoqëria “Malsia Solar 3” shpk 

 

I PADITUR: Këshilli i Ministrave 

 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë  

 

PERSON I TRETË:  Avokatura e Shtetit 

 

OBJEKTI: Shfuqizimin e veprimit administrative/shkresës së datës 

09.01.2019 të Sekretarit të Përgjithshëm të Kryeministrisë, njoftuar 

paditësit me shkresën nr. 7084/1, datë 28.08.2019 të Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe Energjisë.  
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Detyrimin e palës së paditur Ministria e Infrastrukturës dhe 

Energjisë që të nënshkruajë shtesën e autorizimit me shoqëritë 

"Malsia Solar 1" sh.p.k, "Malsia Solar 2" sh.p.k dhe "Malsia Solar 

3" sh.p.k, per shtyrjen e afatit të ndërtimit të centralit për një afat 6 

muaj nga momenti i miratimit të shtesës se autorizimit nga palët e 

paditura.  

Detyrimin e palës së paditur Ministria e Infrastrukturës dhe 

Energjisë të hartojë dhe propozojë projektvendimin e Këshillit të 

Ministrave për miratimin e shtesës së autorizimit që përmban 

shtyrjen e afatit të ndërtimit të centralit për shoqëritë "Malsia Solar 

1" sh.p.k, "Malsis Solar 2" sh.p.k dhe "Malsia Solar 3" sh.p.k, për 

një afat 6 muaj nga moment i miratimit të shtesës së autorizimit.  

Detyrimin e Këshillit të Ministrave për miratimin e projekt-

vendimit e propozuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

për miratimin e shtesës së autorizimit dhënë shoqërive "Malsia 

Solar 1" sh.p.k, "Malsia Solar 2" sh.p.k dhe "Malsia Solar 3" 

sh.p.k. 

 

Detyrimin e palëve të paditura të paguajnë shpenzimet gjyqësore. 

BAZA LIGJORE:  Nenet 1, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17 dhe 18, të ligjit nr. 49/2012 "Për 

organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe 

gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative", i ndryshuar; Nenet 

32, 154, 154/a dhe 156, të Kodit të Procedurës Civile; Nenet 1, 4, 

10, 12, 14, 42, 47, 87, 100, 109, dhe 113 e vijues të ligjit nr. 

44/2015 "Kodi i Procedurave Administrative" i ndryshuar; VKM 

nr. 20, datë 14.01.2015 "Për miratimin autorizimit të ndërtimit të 

centralit elektrik fotovoltaik, dhënë shoqërisë "Malsia Solar 1" 

sh.p.k; VKM nr.1701,datë 17.12.2008 "Për miratimin e rregullores 

për procedurat e dhënies së autorizimeve"; VKM nr. 584, datë 

28.08. 2003 "Për miratimin e rregullores së Këshillit të Ministrave" 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Asim Vokshi dhe si bisedoi çështjen në tërësi, 

 

 VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Pala paditëse shoqëria "Malsia Solar 1" sh.p.k, shoqëria "Malsia Solar 2" sh.p.k dhe 

shoqëria "Malsia Solar 3" sh.p.k, janë shoqëri tregtare me përgjegjësi te kufizuar, të regjistruara 

në QKB sipas legjislacionit shqiptar që nga data 19.12.2012, aktualisht me status aktiv, me seli 

në Tiranë, me administrator Dimitar Botev dhe Aleksandër Gjurbavija. Ato ushtrojnë aktivitetin 

e tyre në fushën ekonomiko-juridike në fushën e energjetikes, duke përcaktuar por pa kufizuar 

veprimet e papërmendura, krijimi i sistemeve elektroenergjitike, prodhim, import, eksport të 

energjisë elektrike, me te gjitha format që njeh teknologjia etj, fakte të provuara nga ekstrakti i 

regjistrimit të këtyre shoqërive. 



3 

 

2. Në kuadër të aktivitetit të tyre shoqëritë, janë pajisur nga Ministria e Energjisë dhe 

Industrisë (Sot Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë) me autorizim për ndërtimin e një 

centrali elektrik fotovoltaik në zonën e Malësisë së Madhe. Palët paditëse pasi kanë bërë 

studimin e plotë të fizibilitetit teknik, ekonomik, financiar, mjedisor dhe social për ndërtimin e 

centralit elektrik fotovoltaik në fshatin Lohaj e Poshtme, Malësi e Madhe, Qarku Shkodër, janë 

pajisur nga pala e paditur Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë me autorizime paraprake nr. 

3370/10, datë 21.06.2014, nr. 3371/4, datë 21.06.2014 dhe nr. 3372/4, datë 21.06.2014. 

3. Duke qenë se shoqëritë kanë përmbushur të gjithë dokumentacionin e duhur ligjor te 

përcaktuar në autorizimet paraprake të dhënë nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë janë 

dhënë miratimet e autorizimeve të ndërtimit të centralit elektrik fotovoltaik për shoqëritë "Malsia 

Solar 1, 2, 3" sh.p.k dhe ku institucioni kompetent për zbatimin e këtyre vendimeve do të ishte 

pikërisht Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (ish-Ministria e Energjisë dhe Industrisë). 

Sipas pikës 1 të autorizimeve të miratuar me VKM-të e mësipërme, përcaktohej se shoqëritë do 

të përfundojnë ndërtimin e centralit elektrik fotovoltaik brenda muajit mars 2017. 

4. Me vendimet nr. 3, datë 28.07.2016, nr. 4, datë 28.07.2016 dhe nr. 5, datë 28.07.2016 të 

Këshillit Kombëtar të Territorit janë miratuar lejet e ndërtimit për objektin "Centrali elektrik 

fotovoltaik "Malsia Solar 1, 2, 3 sh.p.k", me vendndodhje në Lohje të Poshtme, Bashkia Malësi e 

Madhe, me subjekt zhvillues shoqëritë "Malsia Solar 1, 2, 3"sh.p.k. Sipas pikës 3 (tre) të 

vendimeve të mësipërme, dokumenti i lejes së ndërtimit i jepet subjektit zhvillues (palës 

paditëse), vetëm pas pagesës së taksës së ndikimit në infrastrukturë për llogari të Bashkisë 

Malësi e Madhe. 

5. Shoqëritë me anë të kërkesës nr. 943 prot., datë 09.11.2016 i janë drejtuar organit vendor 

të Bashkisë së Malësisë së Madhe dhe për dijeni Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë, 

Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, si dhe Agjencisë së Zhvillimit Territorial. Sipas palës 

paditëse, bazuar në nenin 27, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", 

taksa e ndikimit në infrastrukturë për projektet e ndërtimit në energji është 0.1% e vlerës së 

investimit.  

6. Bashkia e Malësisë së Madhe me anë të shkresës nr. 2777 prot., datë 11.11.2016 “Kthim 

përgjigje” deklaron se taksa e ndikimit në infrastrukture që duhet të paguhet nga pala paditëse 

shoqëritë "Malsia Solar 1, 2, 3" sh.p.k, do të jetë në masën 3% të vlerës së investimit. Paditësit 

me shkresën nr. 947 prot., datë 14.11.2016 i janë drejtuar Kryetarit të Bashkisë së Malësisë 

shkresë në cilën paditësit i kërkonin bashkisë që të konsultohen me Ministrinë e Energjisë dhe 

Industrisë dhe Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, për sa i përket nivelit të taksës 

së ndikimit në infrastrukturë referuar ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave 

vendore" i ndryshuar. 

7. Nëpërmjet shkresës nr. 6760/2 prot., datë 12.01.2017, Ministria e Energjisë dhe Industrisë 

(sot Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë) i është drejtuar Drejtorisë së Marrëdhënieve me 

Qytetarët pranë Kryeministrisë, shkresë në të cilën Ministria e Energjisë dhe Industrisë sugjeron 

se institucioni kompetent për të sqaruar nivelin e taksës së ndikimit në infrastrukturë është 

Ministria e Financave, duke qenë se kjo e fundit ka iniciuar dhe hartuar ligjin nr. 9632, datë 

30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore" i ndryshuar. Me anë të shkresës nr. 299 prot., datë 

23.01.2017 të lëshuar nga ana e Kryeministrisë njoftohen shoqëritë se në lidhje me 

problematikën e ngritur i është dërguar për ndjekje dhe shqyrtim Ministrisë së Energjisë dhe 

Industrisë. 

8. Paditësit me shkresë nr. 459 prot., datë 30.01.2017 i drejtohen Ministrisë së Financave, me 

lëndë "Qartësim juridik për ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore" 

ndryshuar". Në përgjigje të kërkesës së bërë nga paditësit, Ministria e Financave me anë të 

shkresës nr. 1155/1 prot., datë 06.02.2017 sqaron përfundimisht se referuar ligjit nr. 9632, datë 
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30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore" i ndryshuar, taksa e ndikimit në infrastrukture duhet 

të jetë 0.1% e vlerës së investimit. Gjithashtu me anë të shkresës nr. 648/1 prot., datë 20.02.2017 

të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë (sot Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë) drejtuar 

paditësve deklaron se objekti i ndërtimit nga shoqëritë "Malsia Solar 1, 2, 3"sh.p.k është një 

projekt për ndërtimin e infrastrukturës në energji dhe për rrjedhojë referuar ligjit nr. 142/2015, 

taksa e ndikimit në infrastrukturë duhet të jetë 0.1% e vlerës së investimit. 

9. Paditësit përsëri me anë të shkresës nr. 634 prot., datë 30.08.2017 i janë drejtuar Bashkisë 

së Malësisë së Madhe për faturimin e faturës së taksës në infrastrukturë në masën 0.1% të vlerës 

së investimit dhe kjo e fundit me anë të shkresës nr. 3666/1 prot, datë 04.09.2017 insiston përsëri 

që taksa e ndikimit në infrastrukture do të jete 3% e vlerës se investimit. Duke qenë se nuk po 

gjente asnjë zgjidhje, palët paditëse me anë të shkresës nr. 614 prot., datë 02.10.2017 i janë 

drejtuar Kryeministrisë dhe Ministrisë së Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes me anë të së cilës i 

kërkojnë institucionit të zgjidhë situatën problematike me Bashkinë e Malësisë së Madhe. Pas 

shkresës së mësipërme, Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes në muajin nëntor 2017 

ka organizuar një takim ndërmjet shoqërive "Malsia Solar 1, 2, 3" sh.p.k dhe Bashkisë së 

Malësisë së Madhe, ku në përfundim të këtij takimi, u arrit në përfundimin se niveli i taksës së 

ndikimit në infrastrukturë duhet të jetë në masën 0.1% e vlerës së investimit. 

10. Menjëherë pas dërgimit të këtij njoftimi, paditësit kanë paguar taksën e ndikimit në 

infrastrukturë pranë Bashkisë së Malësisë Madhe dhe me anë të shkresës nr. 258 prot., datë 

24.01.2018 i janë drejtuar për zbardhjen e lejes së ndërtimit Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, 

e cila ka njoftuar shoqëritë "Malësia Solar 1, 2, 3” sh.p.k, që e ka të pamundur të vijojë me 

zbardhjen e lejeve të ndërtimit, pasi afati i parashikuar në pikën 1 të autorizimeve të miratuara 

me VKM nr. 20/2015. nr. 21/2015 dhe nr. 22/2015 ka mbaruar (afati ishte data 31 mars 2017). 

Pas konstatimit të kësaj situate, paditësit me anë të shkresës nr.1026/1 prot, datë 03.02.2018 i 

janë drejtuar Sekretarit të përgjithshëm të Autoritetit Kontraktor, Ministria e Energjisë dhe 

Industrisë , me lëndë "Letër shpjeguese e shoqërive "Malsia Solar 1, 2. 3"sh.p.k mbi vonesën e 

fillimit te punimeve". Pas këtij momenti shoqëritë kanë bërë disa kërkesa të datave të ndryshme, 

duke kërkuar që ministria të njihte vonesat e krijuara nga Bashkia e Malësisë së Madhe dhe të 

shtynte afatin e ndërtimit të centralit. 

11. Me anë të shkresës nr. 258/2 prot., datë 10.09.2018, Agjencia e Zhvillimit të Territorit i 

është drejtuar Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, me anë të së cilës kërkon nga ministria 

të konfirmojë afatet kohore të cilat duhet t'i referohet. Me anë të shkresës nr. 11478/1 prot., datë 

09.10.2018 të palës së paditur Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë drejtuar Agjencisë së 

Zhvillimit të Territorit, ministria njofton se ka iniciuar projektvendimet e Këshillit të Ministrave 

(3 në total). Pas njoftimit nga ministria, Agjencia e Zhvillimit të Territorit me anë të shkresës nr. 

258/5 prot., datë 15.10.2018 i është drejtuar paditësve me anë të së cilës i vë në dijeni se janë 

iniciuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë tre projektvendime për shtyrjen e afatit të 

punimeve, fakt i cili konfirmohet me shkresën nr. 12905/1 prot., datë 02.11.2018 të Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe Energjisë drejtuar paditësve. 

12. Pala e paditur Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë me anë të shkresës nr.7084/1, datë 

28.08.2019, njofton palën paditëse se nga ana e Këshillit të Ministrave është konstatuar se nuk 

janë respektuar afatet e përfundimit të punimeve dhe se shoqëritë kanë kërkuar shtyrje afati në 

tejkalim të parashikimeve të përcaktuara në vendimet e Këshillit të Ministrave nr.20 datë 

14.01.2019 “Për miratimin e autorizimit të ndërtimit të centralit elektrik fotovoltaik, dhënë 

shoqërisë “Malsia Solar 1”shpk, nr.21 datë 14.01.2019 “Për miratimin e autorizuar të ndërtimit të 

elektrik fotovoltaik, dhënë shoqërisë “Malsia Solar 2” shpk dhe nr.22 datë 14.01.2019 “Për 

miratimin e autorizimit të ndërtimit të centralit elektrik fotovoltaik, dhënë shoqërisë “Malsia 

Solar 3”shpk. 
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13. Në këto kushte, pala paditëse i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë me kërkesëpadinë objekt gjykimi.  

14. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr.122 datë 

09.01.2020 ka vendosur:  

“-Pranimin e pjeshëm te kërkesë padisë së paraqitur nga pala paditëse shoqëria "Malsia 

Solar 1" sh.p.k, shoqëria "Malsia Solar 2" sh.p.k dhe shoqëria "Malsia Solar 3" sh.p.k. 

Konstatimin e paligjshëm të veprimit tjeter administrativ të formalizuar me shkresë të datës 

09.01.2019, me lende: "Kthim projekt-vendimi" të Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të 

Ministrave. -Detyrimin e palës së paditur Këshilli i Ministrave që të miratojë projekt VKM e 

iniciuar nga Ministria e Infastrukturës dhe Energjisë "Për miratimin e shtesës së autorizimit, 

dhënë shoqërisë "Malsia Solar 1" sh.p.k me vendimin nr. 20, datë 14.01.2015 të Këshillit të 

Ministrave "Për miratimin e autorizimit të ndërtimit të centralit elektrik fotovoltaik, dhënë 

shoqërisë "Malsia Solar I" sh.p.k. -Detyrimin e palës së paditur Këshilli i Ministrave që të 

miratojë projekt VKM e iniciuar nga Ministria e Infastrukturës dhe Energjisë "Për miratimin e 

shtesës së autorizimit, dhënë shoqërisë "Malsia Solar 2" sh.p.k me vendimin nr. 21, datë 

14.01.2015 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e autorizimit të ndërtimit të centralit 

elektrik fotovoltaik dhënë shoqërisë "Malsia Solar 2" sh.p.k. -Detyrimin e palës së paditur 

Këshilli i Ministrave që të miratojë projekt VKM e iniciuar nga Ministria e Infastrukturës dhe 

Energjisë "Për miratimin e shtesës së autorizimit. dhënë shoqërisë "Malsia Solar 3" sh.p.k me 

vendimin nr. 22, datë 14.01.2015 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e autorizimit të 

ndërtimit të centralit elektrik fotovoltaik. dhënë shoqërisë “Malsia Solar 3" sh.p.k. -Rrëzimin e 

kërkesë padisë për palën e paditur Ministria e Infrastrukturës dhe Energjise si dhe ne lidhje me 

kërkimet e tjera, si të pabazuar në ligj e në prova. -Shpenzimet gjyqësore të parapaguara nga 

paditësit në shumën 3.000 (tre mijë) lekë, lihen në ngarkim palës së paditur. -Ky vendim është 

titull ekzekutiv në zbatim të nenit 510/a, të K.Pr.Civile dhe është drejtpërdrejtë i ekzekutueshëm 

nga zyra e përmbarimit shtetëror/ privat, nga data që ky vendim merr formë të prerë.” 

15. Në marrjen e këtij vendimi, gjykata ka çmuar se pala e paditur Ministria e Infrastrukturës 

dhe Energjisë nuk ka legjitimitet pasiv në këtë gjykim, pasi nga ana e këtij institucioni në 

përputhje me ligjin dhe VKM nr. 1701, datë 17.12.2008 "Për miratimin e rregullores për 

procedurat e dhënies së autorizimeve, për ndërtimin e objekteve të reja gjeneruese të energjisë, 

që nuk janë objekt koncesioni", pas kërkesës së paraqitur nga palët paditëse, janë iniciuar tre 

projekt vendimet. Pra, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka pranuar zgjatjen afatit të 

autorizimit dhe ka vazhduar procedurat për miratimin e saj në Këshillin e Ministrave por ka qenë 

kjo e fundit që me shkresë të datës 09.01.2019 ka vendosur kthimin e projektvendimeve të 

propozuara nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Me shkresën e datës 09.01.2019 me 

lëndë: "Kthim projekt-vendimi" të Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave, është 

vendosur kthimi i projektvendimeve të propozuara nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, 

me arsyetimin se nuk janë respektuar afatet e përfundimit të punimeve dhe se shoqëritë kanë 

kërkuar shtyrje afati në tejkalim të parashikimeve përcaktuar në vendimet e Këshillit të 

Ministrave nr. 20, nr. 21 dhe nr. 22, date 14.01.2019 "Për miratimin e autorizimit të ndërtimit të 

centralit elektrik fotovoltaik dhënë shoqërisë "Malsia Solar 1, 2,3 sh.p.k".  Në nenin 24 të VKM-

së nr. 1701, datë 17.12.2008 "Për miratimin e rregullores për procedurat e dhënies së 

autorizimeve për ndërtimin e objekteve të reja gjeneruese të energjisë që nuk janë objekt 

koncesioni" është përcaktuar zgjatja e afatit të autorizimit, në të cilin thuhet se: 1. Mbajtësi i 

autorizimit mund t'i paraqesë ministrisë përgjegjëse për energjinë një kërkesë me shkrim për 

zgjatjen e afatit të autorizimit, duke dhënë arsyet për zgjatjen e kërkuar. 2. Ministria përgjegjëse 

për energjinë, nëse e sheh të arsyeshme, pranon zgjatjen e afatit të autorizimit dhe vazhdon 

procedurat për miratimin e saj në Këshillin e Ministrave. Në të kundërt, i propozon Këshillit të 
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Ministrave heqjen e autorizimit". Ndërkohë rezulton se pala e paditur Këshilli i Ministrave, pa 

bërë një hetim të plotë të çështjes dhe pa marrë parasysh njoftimet e bëra nga shoqëria drejtuar 

Këshillit të Ministrave ashtu edhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, në kundërshtim me 

ligjin ka vendosur që të mos pranojë shtesën e autorizimit të bërë nga vetë organi kompetent siç 

është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Arsyetimi i përdorur nga pala e paditur (Këshilli i 

Ministrave) se nuk janë respektuar afatet për kërkimin e shtyrjes së afatit të përfundimit të 

ndërtimit, pasi shtyrja e afatit duhet të ishte kërkuar nga shoqëria përpara përfundimit të afatit të 

përcaktuar në autorizim është i pabazuar, pasi pika 4 e nenit 24, të VKM-së nr. 1701, datë 

17.12.2008 "Për miratimin e rregullores për procedurat e dhënies së autorizimeve për ndërtimin e 

objekteve të reja gjeneruese të energjisë që nuk janë objekt koncesioni" e lidh afatin 60 ditor me 

njoftimin e ministrisë përgjegjëse për energjinë (konkretisht MIE) me pamundësinë e 

përmbushjes së afatit të përcaktuar në autorizim dhe jo me kërkesën për shtyrjen e afatit të 

autorizimit. Konkretisht pika 4 e nenit 24 të kësaj VKM-je parashikon se mbajtësi i autorizimit 

njofton me shkrim ministrinë përgjegjëse për energjinë, jo më vonë se 60 (gjashtëdhjetë) ditë 

përpara përfundimit të afatit të përcaktuar në autorizim, kur ai e ka të qartë se nuk mund të jetë 

në gjendje të përmbushë afatin përkatës, detyrim të cilin palët paditëse e kanë përmbushur, pasi 

me anë të shkresave të njëpasnjëshme (të sipërcituara) kanë njoftuar Ministrinë e Infrastrukturës 

dhe Energjisë për vonesat në përmbushjen e afatit dhe pengesat konkrete. Për më tepër, palët 

paditëse shoqëritë "Malsia Solar 1, 2, 3 sh.p.k, nuk mund të kërkonin zgjatjen e afatit të 

autorizimit përpara mbarimit të afatit, për sa kohë nuk kishin zgjidhur ende mosmarrëveshjen me 

Bashkinë e Malësisë së Madhe, lidhur me vlerën që duhej të paguanin për taksën e ndikimit në 

infrastrukturë. Kjo për shkak se sipas pikës 3, të VKM nr. 1701, datë 17.12.2008 të sipërcituar, 

çdo zgjatje e afatit të autorizimit për ndërtimin e një burimi gjenerues të energjisë, mund të jepet 

vetëm një herë dhe mund të jetë jo më e gjatë se gjysma e periudhës së ndërtimit që përcaktohet 

në autorizim. Në kushtet kur zgjatja e afatit të autorizimit jepet vetëm njëherë dhe për një afat jo 

më të gjatë se gjysma e periudhës së ndërtimit, palët paditëse shoqëritë "Malsia Solar 1, 2, 

3"sh.p.k, nuk mund të kërkonin zgjatjen e afatit të autorizimit për sa kohë nuk kishin zgjidhur 

ende problemin me Bashkinë e Malësisë së Madhe lidhur me vlerën që duhej të paguanin për 

taksën e ndikimit në infrastrukturë, pasi nëse as këtë herë nuk do të arrinin të përfundonin 

punimet brenda afatit, do të humbisnin përfundimisht autorizimin e dhënë me VKM nr. 20, datë 

14.01.2015 "Për miratimin e autorizimit te ndërtimit centralit elektrik fotovoltaik, dhënë 

shoqërisë “Malsia Solar 1" sh.p.k, VKM nr. 21, datë 14.01.2015 "Për miratimin e autorizimit të 

ndërtimit te centralit elektrik fotovoltaik, dhënë shoqërisë Malsia Solar 2" dhe VKM nr. 22, datë 

14.01.2015 "Për miratimin e autorizimit të ndërtimit të centralit elektrik fotovoltaik, dhënë 

shoqërisë Malsia Solar 3". Përveç sa me sipër gjykata thekson se është ministri përgjegjës për 

energjinë ai që shqyrton dhe vlerëson arsyet e parashtruara nga mbajtësi i autorizimit për zgjatjen 

e afatit të autorizimit kërkuar dhe jo Këshilli i Ministrave. Nëse vlerëson se ato janë të 

arsyeshme, ministri përgjegjës për energjinë pranon zgjatjen e afatit të autorizimit dhe ia 

propozon Këshillit të Ministrave për miratim. Në rast të tillë, Këshilli i Ministrave duhej të dilte 

me një vendim konkret për miratimin ose jo të këtyre projekt-vendimeve dhe jo të procedonte me 

një shkresë të Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave për kthimin e projekt-

vendimeve pa një vendimmarrje konkrete. Veprimi tjetër administrativ, pavarësisht dallimeve që 

ka me aktin administrativ, sa i përket pavlefshmërisë zbatohen të njëjtat kritere sikurse për aktin 

administrativ. Mosrespektimi i parashikimeve të VKM-së nr. 1701, datë 17.12.2008 lidhur me 

zgjatjen e afatit të autorizimit për ndërtimin e objekteve të reja gjeneruese të energjisë (në rastin 

konkret central elektrik fotovoltaik), bën që veprimi tjetër administrativ i kryer nga pala paditur 

Këshilli i Ministrave e formalizuar me shkresën datë 09.01.2019, me lënde: "Kthim 



7 

 

projektvendimi" i Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave të jetë veprim i paligjshëm 

në kuptim të nenit 109, të K.Pr. Administrative. 

16. Kundër vendimit nr. 122, datë 21.01.2020 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

ka ushtruar ankim  pala e paditur Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Avokatura e 

Shtetit pranë Ministrisë së Infrastrukturës.  

17. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 511, datë 07.10.2021 ka 

vendosur:  

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 122, datë 21.01.2020 të Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Tiranë. Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së 

Lartë brenda 30 ditëve, duke filluar ky afat nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të 

arsyetuar.” 

18. Kundër këtij vendimi ka ushtruar rekurs Avokatura e Shtetit pranë Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe Energjisë. 

19. Me kërkesën nr. 1444 prot., datë 01.04.2022, Avokatura e Shtetit i është drejtuar 

Gjykatës së Lartë me kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 511, datë 

07.10.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. Në këtë kërkesë, ndër të tjera janë 

parashtruar këto shkaqe: 

-Kërkimi për marrjen e masës së pezullimit të ekzekutimit, është i ligjshëm për faktin se 

vendimmarrja e gjykatës është e paekzekutueshme për shkak se në kundërshtim të plotë me 

ligjin, shkresa datë 09.01.2019 i Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave është 

konsideruar si një veprim administrativ i kundërshtueshëm dhe i paligjshëm.  

-Konsiderimi i shkresës nr. 09.01.2019 si një akt i paligjshëm i pasuar me detyrimin për 

miratimin e shtesës së autorizimit nga ana e Këshillit të Ministrave është i paekzekutueshëm. 

Gjykata ka marrë përsipër që të ndërhyjë në funksionimin e Këshillit të Ministrave veprimtaria e 

të cilit është rregulluar nga Kushtetuta dhe ligji nr. 9000/2003, duke përfaqësuar në këtë rast një 

uzurpim të pushtetit ekzekutiv nga ai gjyqësor dhe cenim thelbësor të parimit të ndarjes dhe 

balancimit të pushteteve krahas shkeljeve flagrante të ligjit. Me vendime gjykatash nuk mund të 

mundësohet bërja e ligjeve apo marrja e vendimeve për akte normative. 

-Vendimmarrja e gjykatës cenon thelbësisht veprimtarinë e Këshillit të Ministrave duke i 

diktuar këtij të fundit ushtrimin e funksioneve në një drejtim të caktuar, përkatësisht atë të 

miratimit të projektvendimeve në favor të paditësave. Ushtrimi i funksioneve të Këshillit të 

Ministrave sipas nenit 15, 16, 19 dhe 21 të ligjit nr. 9000/2003 diktohet nga gjykata që të 

rezultojë domosdoshmërish në miratimin e projektakteve objekt kërkimi. 

-Pika a), b) dhe c) të nenit 37 të ligjit nr. 49/2012 janë plotësisht të përmbushura nga 

Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave. 

-Mosdakortësia mes Bashkisë së Malësisë së Madhe dhe palës paditëse mbi masën e taksës 

ka filluar në muajin nëntor 2016 dhe ka zgjatur deri në janar 2018 pothuaj një vit mbas mbarimit 

të afatit të ndërtimit të centralit fotvoltaik, 31 mars 2017, Përgjatë kësaj periudhe paditësit kanë 

pasur kohë mjaftueshëm për të kërkuar me shkrim zgjatjen e afatit të autorizimit, përpara 

mbarimit të afatit të autorizimit. 

-Jemi përpara rastit ku ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe 

të pariparueshme, ekziston rreziku i shkaktimit të një dëmi të rëndë dhe të pazëvendësueshëm 

për palën e paditur Këshilli i Ministrave. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 

 

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

Procedurës Civile dhe ligji nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin administrativ” 
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(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 (në vijim KPC) apo kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë, sipas 

nenit 479 të këtij Kodi. 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. 

21. 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. 

22. Në mënyrë të posaçme, neni 479 i KPrC 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 neni 479 i KPrC 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.” 

23. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, 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. 

24. 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. 

25. Pra, Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të KPC, 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 konkrete ligjore 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 jenë 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 
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rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për pezullim. Mungesa në kërkesën e paraqitur e 

këtyre argumenteve ligjore passjell mospranimin e kërkesës për pezullim. 

26. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese pretendon pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, duke mbajtur parasysh natyrën e mosmarrëveshjes mes palëve, 

vendimmarrjet e gjykatave, vënien në balancë të interesave të individit dhe interesit publik, si 

dhe kushtet e përgjithshme të parashikuara në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji 

vlerëson se kërkesa e Avokaturës së Shtetit është e mbështetur në ligj. Në rastin konkret objekt 

gjykimi, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se nisur nga natyra e kësaj 

mosmarrëveshje, referuar llojit të kërkimeve të paditësit, si dhe më konkretisht mënyrës së 

vendimmarrjes së gjykatave më të ulta, është e nevojshme të pezullohet ekzekutimi i tyre, deri në 

gjykimin në themel të mosmarrëveshjes nga Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë. Kjo pasi 

ka rrezik që të vijë një dëm i rëndë dhe i pariparueshëm (i pakthyeshëm, nëse ekzekutohet 

menjëherë vendimi i gjykatës) për interesin publik, nga ekzekutimi prej Këshillit të Ministrave, të 

vendimit të gjykatave më të ulta administrative. Kjo lidhet me natyrën e detyrimit që është 

pranuar dhe vendosur nga gjykatat e faktit, në raport me rolin dhe veprimtarinë e organeve 

administrative të përfshira si palë në këtë gjykim, e cila do të analizohet në themel nga Gjykata e 

Lartë gjatë gjykimit në themel të kërkimeve të padisë, në kohën më të shkurtër të mundshme. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë mbështetur në nenin 1(2) të ligjit nr. 49/2012 “Për 

Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative” (i ndryshuar), si 

dhe nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile; 

 

VENDOSI: 

 

Pranimin e kërkesës së Avokaturës së Shtetit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 

511, datë 07.10.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit.  

 

Tiranë, më 28.04.2022 

 

  


