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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 40 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 40 i Vendimit 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë i përbërë nga : 

 

Sokol SADUSHI  Kryesues 

    Artur KALAJA  Anëtar 

                          Klodian KURUSHI     Anëtar   

 

në dhomë këshillimi, më datë 28.10.2021, mori në shqyrtim çështjen administrative 

nr. 40, që u përket palëve: 

 

KËRKUES:   Ministria e Brendshme përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1089, datë 28.12.2020, të 

Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 

 

në çështjen administrative me palë: 

 

PADITËS:  Nikollë Lleshi 

 

TË PADITUR: Njësia Administrative Milot 

Bashkia Kurbin 

Prefektura Lezhë 

Kryeministria 

Ministria e Punëve të Brendshme.  

Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile. 

 

OBJEKTI: Detyrimin e palës së paditur për të konstatuar dhe njohur palën 

paditëse si subjekt për dëmshpërblim në rastin e fatkeqësisë natyrore, 

të ndodhur në dhjetor 2008. 

Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë palën paditëse në 

shumën 6.536.833 lekë, sipas përllogaritjeve të bëra nga vetë pala e 

paditur sipas VKM-së Nr. 1359, datë 10.10.2008. 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi, dhe si bisedoi çështjen në tërësi, 
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 VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Më datë 09.12.2008, është shkaktuar rrëshqitja e tokës në fshatin Delbnisht, 

Kurbin. Si pasojë e kësaj rrëshqitje, është dëmtuar, shtëpia e banimit të paditësve, si dhe 

shtetasve Vlash Lleshi dhe Pjetër Lleshi. Me urdhërin nr. 24 prot., datë 15.12.2008 të 

Kryetarit të Komunës Milot është ngritur komisioni i emergjencës për verifikimin e kësaj 

rrëshqitje. Për këtë është mbajtur procesverbali i konstatimit i datës 16.12.2008, në të cilin 

është përshkruar vlera e dëmit të shkaktuar. Sipas këtij preventivi, shuma totale e objektit të 

dëmtuar, shtëpi banimi të familjeve Lleshi, është në vlerën 10.000.033 lekë. Banesa është me 

dy kate dhe përbëhet nga 14 ambjente si dhe një shtesë anësore 1 kat edhe kjo e ndërtuar rreth 

viteve 1970. 

2. Me shkresën nr. 262/8 prot., datë 03.02.2015 të Ministrisë së Punëve të 

Brendshme, është njoftuar Njësia Administrative Milot për çeljen e fondit në shumën 

5.179.063 lekë, për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura për banesat e të cilëve janë 

dëmtuar nga fatkeqësi të ndryshme. Nga kjo shumë familja e shtetasve Vlash Lleshi dhe 

Pjetër Lleshi, ka përfituar respektivisht shumën 1.651.600 lekë dhe 1.811.600 lekë. Ndërsa 

për paditësit nuk është çelur fondi i ndihmës financiare.  

3. Paditësi Nikoll Lleshi ka paraqitur kërkesë pranë Ministrisë së Punëve të 

Brendshme, me të cilën ka kërkuar dëmshpërblimin për dëmtimin e banesës së tij. Me 

shkresën nr. N-41/3 prot., datë 26.05.2015, Ministria e Punëve të Brendshme i ka kthyer 

përgjigje se nuk disponon dokumentacion e saktë për dëmtimin e banesës, me qëllim për 

akorduar ndihmën financiare. 

4. Me vendimin nr. 31, datë 12.10.2015 dhe vendimin nr. 32 datë 12.01.2015 të 

Këshillit Bashkiak Kurbin është miratuar kërkesa e z. Nikoll Lleshi dhe z. Ndrec Lleshi, për 

dëmet e shkaktuara në shtëpinë e tij në fshatin Delbnisht, Kurbin. Këto vendime janë 

konfirmuar dhe nga Prefekti i Qarkut Lezhë, nëpërmjet shkresës nr. 1611/1 prot., datë 

21.10.2015, dhe shkresës nr. 1611/2 prot., datë 21.01.2015.  

5. Për shkak se paditësve nuk i është akorduar ndihma financiare, si pasojë e dëmtimit 

të banesave të tyre, i janë drejtuar gjykatës duke me kërkesëpadinë objekt gjykimi. 

6. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë, Tiranë, me vendimin nr. 3323, 

datë 26.07.2017, ka vendosur: “Pranimin e pjesshëm të padisë. Detyrimin e palës së paditur 

Ministrisë së Punëve të Brendshme që të njohë paditësit si subjekt për dëmshpërblim në 

rastin e fatkeqesise natyrore si dhe t'i paguaj atyre (paditësve) masën e ndihmës financiare, 

në shumën totale 3.268.416,5 (tre milion e dyqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë katërqind e 

gjashtëmbëdhjetë pikë pesë) lekë. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palëve paditëse dhe të 

paditurit Ministrisë së Punëve të Brendshme, në mënyrë të barabartë 

7. Kundër këtij vendimi ka paraqitur ankim Ministria e Punëve të Brendshme, 

Avokatura e Shtetit dhe Prefektura e Qarkut Lezhë të cilët kanë kërkuar ndryshimin vendimit 

dhe rrëzimin e kërkesëpadisë si të pabazuar në prova dhe në ligj. 

8. Gjykata Administrative e Apelit me vendimin nr. 1089 datë 28.12.2020 ka 

vendosur: “Ndryshimin e vendimit nr. 3323, datë 26.07.2017, të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë, Tiranë. Pranimin e pjesshëm të padisë. Detyrimin e palës së paditur 

Ministria e Brendshme, t'iu njohë paditësve, dëmin e shkaktuar në rast fatkeqësie natyrore si 

dhe t'iu paguajë atyre masën e ndihmës financiare në shumën totale 2.500.008 (dy milion e 

pesëqind e tetë) lekë, secili nga paditësit nga 1.250.004 lekë…” 

9. Kundër vendimit nr. 1089 datë 28.12.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit, 

ka paraqitur rekurs pala e paditur, Ministria e Brendshme, e cila ka kërkuar prishjen e 

vendimeve dhe rrëzimin e kërkesëpadisë. 

10. Me datë 20.04.2021, pala e paditur Ministria e Brendshme e përfaqësuar nga 

Avokatura e Shtetit ka paraqitur përpara Gjykatës së Lartë kërkesë për pezullimin e 
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ekzekutimit të vendimit nr. 1089 datë 28.12.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit, duke 

parashtruar ndër të tjera se: 

- Vendimi është i pabazuar në ligj, gjykata nuk ka bërë një hetim të plotë dhe të 

gjithanshëm të provave, fakteve. 

- Pala e paditur Ministria e Brendshme nuk legjitimohet pasivisht në këtë proces, 

gjykata ka bërë një cilësim të gabuar të ndërgjyqësisë. Mosformimi i drejtë i 

ndërgjyqësisë përbën shkelje të procesit të rregullt ligjor dhe cenon parimin e 

kontradiktoritetit në gjykim. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 

 

11. 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” (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. 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. 

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: 

“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, 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. 
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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 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. 

17. Gjithashtu, 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 nuk ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për 

pezullim dhe për qëndrimin e saj. 

18. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese kërkon pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji konstaton 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. Pretendimet e parashtruar 

në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit, 

për mungesën e legjitimitetit pasiv në gjykim, i referohen zgjidhjes në themel të çështjes. 

 19. Kolegji vlerëson se duke mbajtur parasysh edhe natyrën e mosmarrëveshjes mes 

palëve, vendimmarrjet e gjykatave, 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, kërkesa e palës paditëse 

mbetet një kërkim dhe pretendim i pambështetur në ligj.  

20. Për sa më sipër, Kolegji çmon se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur 

nga pala kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të 

Apelit Tiranë.  

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë mbështetur në nenin 1, pika 2, nenin 29 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: 

 

 Mospranimin e kërkesës së Ministrisë së Brendshme për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 1089 datë 28.12.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit.  

 

Tiranë, më 28.10.2021 

 

          ANËTAR                              ANËTAR                                KRYESUES 

 

  Klodian KURUSHI                       Artur KALAJA                        Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 48 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 48 i Vendimit 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë i përbërë nga : 

 

Sokol SADUSHI  Kryesues 

    Artur KALAJA  Anëtar 

                          Klodian KURUSHI     Anëtar   

 

në dhomë këshillimi, më datë 28.10.2021, mori në shqyrtim çështjen administrative 

nr. 48, që u përket palëve: 

 

KËRKUES:  Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", 

Tiranë përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 38 (86-2021-52) datë 

26.01.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 

 

në çështjen administrative me palë: 

 

PADITËS:  Marsel Toska 

   Matilda Toska 

 

TË PADITUR: Spitali Universitar "Mbretëresha Geraldinë" Obstetrik-Gjinekologjik, 

Tiranë 

 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. 

 

 

OBJEKTI: Detyrimin e palëve të paditura që solidarisht të dëmshpërblejnë 

paditësit në lidhje me dëmin jo pasuror (moral dhe ekzistencial) të 

shkaktuar atyre si rrjedhojë e mjekimit të pakujdesshëm, në masën 

8.768.996 lekë për paditësin Marsel Toska dhe 8.768.996 lekë për 

paditësen Matilda Toska, në total për të dy bashkëpaditësit në masën 

17.537.992 lekë të rinj. 

 

NDËRHYRËS KRYESOR: Aise Toska 
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TË PADITUR: Spitali Universitar Obstetrik Gjinekologjik, "Mbretëresha Geraldinë", 

Tiranë  

Ministria e Shëndetësisë 

 

OBJEKTI: Detyrimin e palëve të paditura që solidarisht të dëmshpërblejnë 

ndërhyrësen kryesore në masën 26.306.998 lekë të rinj, nga të cilat 

8.768.996 lekë të rinj për dëmin pasuror dhe 17.537.992 lekë të rinj 

dëmshpërblim për dëmin jo pasuror (biologjik, moral dhe ekzistencial), 

të shkaktuar ndërhyrëses kryesore, si rrjedhojë e mjekimit të 

pakujdesshëm sipas përcaktimeve të bëra në aktin e vlerësimit të bërë 

gjatë këtij gjykimi. 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi, dhe si bisedoi çështjen në tërësi, 

 

 VËREN: 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Rezulton se Paditësit Marsel dhe Matilda Toska janë prindërit e fëmijës së mitur Aise 

Toska (ndërhyrëse kryesore), e datëlindjes 22.06.2016, e cila ka lindur me një anomali në 

gjymtyrën e sipërme (mungesë e dorës dhe parakrahut të një prej duarve). Periudha e 

shtatzanisë së kësaj fëmije është ndjekur pranë Spitali Universitar Obstetrik - Gjinekologjik 

"Mbretëresha Geraldine".  

2. Sipas ekzaminimit ekografik të realizuar në datën 15.02.2016, në Repartin/ 

Departamentin e Qendrës së Gruas pranë Spitalit Universitar Obstetrik - Gjinekologjik 

"Mbretëresha Geraldinë", rezulton se në lidhje me gjymtyrët duart, shputa e këmbës, krahët 

dhe artikulacionet është konkluduar se duken normale. Femuri i majtë/ shputa 34.7 mm. Sipas 

paditësve, nga mjeku përgjegjës për kryerjen e echo-s morfologjike e interpretimin e saj, të 

Spitalit Universitar Obstetrik - Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", ata janë siguruar për 

një zhvillim normal të embrionit, duke garantuar një lindje normale, duke mos i informuar në 

lidhje me këtë anomali. Vetëm me lindjen e fëmijës në datë 22.06.2016 prindërit e fëmijës 

kanë ardhur në dijeni të kësaj anomalie. 

3. Pala paditëse duke pretenduar shpërblimin e dëmit jopasuror të shkaktuar nga pala e 

paditur, i janë drejtuar gjykatës administrative të shkallës së parë me padi në datë 15.08.2016. 

Gjatë gjykimit të çështjes në gjykatën e shkallës së parë ka ndërhyrë me ndërhyrje kryesore 

me padi fëmija Aise Toska nëpërmjet përfaqësuesit të saj ligjor, prindit Marsel Toska duke 

pretenduar nga palët e paditura shpërblimin e dëmit pasuror dhe jopasuror, ndërhyrje e cila 

është pranuar me vendim të ndërmjetëm nga gjykata e shkallës së parë. 

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me vendimin nr. 794 (80-2017-

808), datë 02.03.2017, ka vendosur: “Pranimin e padisë. Detyrimin e palëve të paditura 

Spitalit Universitar Obstetrik - Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldine" dhe Ministrisë së 

Shëndetësisë që solidarisht t'i paguajnë paditësave Marsel Toska dhe Matilda Toska 

dëmshpërblimin e dëmit jopasuror (moral, ekzistencial) në shumën 8.768.996 (tetë milion e 

shtatëqind e gjashtëdhjetë e tetëmijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë) lekë. Detyrimin e 

palëve të paditura Spitalit Universitar Obstetrik - Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë dhe 

Ministrisë së Shëndetësisë që solidarisht t'i paguajnë paditëses në ndërhyrjen kryesore 

dëmshpërblimin e dëmit pasuror në shumën 8.768.996 (tetë milion e shtat&qind e 

gjashtëdhjetë e tetëmijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë) lekë, si dhe dëmshpërblimin për 

dëmin jopasuror që përbëhet nga: 1) dëmi biologjik në shumën 8.768.996 (tetë milion e 
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shtatëqind e gjashtëdhjetë e tetëmijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë) lekë, 2) dëmi moral 

në shumën 4.384.498 (katër milion e treqind e tetëdhjetë e katërmijë katërqind e nëntëdhjetë 

e tetë) lekë dhe 3) dëmi ekzistencial në shumën 4.384.498 (katër milion e treqind e tetëdhjetë 

e katërmijë katërqind e nëntëdhjetë e tetë) lekë. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palëve të 

paditura…” 

5. Kundër këtij vendimi ka paraqitur ankim pala e paditëse, e cila ka kërkuar ndryshimin 

vendimit dhe rrëzimi e kërkesëpadisë si të pabazuar në prova dhe në ligj. 

6. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë me vendimin nr. 38 (86-2021-52) datë 

26.01.2021, ka vendosur: "Lënien në fuqi të vendimit nr. 794 (80-2017-808), datë 02.03.2017 

të Gjykatës Administrative të Gjykatës së Shkallës së Parë  Tiranë …” 

7. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs Avokatura e Shtetit, e cila ka kërkuar 

prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimin e çështjes për rigjykim 

pranë kësaj gjykate me tjetër trupë gjykuese. 

8. Me datë 21.05.2021, Avokatura e Shtetit ka paraqitur përpara Gjykatës së Lartë 

kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 38 (86-2021-52) datë 26.01.2021, të 

Gjykatës Administrative të Apelit, duke parashtruar ndër të tjera se: 

- Gjykata Administrative e Apelit nuk i ka marrë parasysh dhe nuk i ka dhënë përgjigje 

pretendimeve të ngritura në ankim të Avokaturës së Shtetit dhe palëve të paditura në 

kundërshtim me nenin 6 dhe 16 të Kodit të Procedurës Civile. Gjykata është 

mbështetur vetëm në provat dhe argumentet e palës paditëse. 

- Vendimi i gjykatës që përcakton si shkaktuesin e dëmit Spitali Universitar Obstetrik 

Gjinekologjik, "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë është i pambështetur në prova, ligj 

dhe Vendimin Unifikues të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë nr. 12. datë 

14.09.2007. Gjykata ka gabuar në përcaktimin e dëmit, kundërligjshmërinë e veprës, 

fajin, lidhjen shkakësore midis veprimeve te personit (shkaktuesit). dhe dëmit te 

shkaktuar. 

- Gjykata ka marrë vendim, mbështetur në akte ekspertimi të paplota, të njëanshme, të 

pabazuara dhe arsyetuara sipas kërkesave të ligjit. 

- Gjykatat nuk kanë krijuar drejt ndërgjyqësinë në kundërshtim me nenin 32 të Kodit të 

Procedurës Civile. 

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme. 

Sqarojmë se, prej 11 Marsit 2020, "Shpallja e pandemisë botërore", ndikoi së shumti 

në financat jo vetëm të buxhetit të shtetit por edhe të buxhetit të spitaleve në vend. 

- Spitalit i duhet të vihej në gatishmëri të plotë për marrjen e masave konkrete për të 

përballuar situatën pandemike duke rritur shpenzimet në sigurimin e medikamenteve 

të nevojshme, materialeve të mjekimit etj, si dhe krijimin e ambienteve të 

përshtatshme në infrastrukturë për të akomoduar pacientë të ndryshëm me Covid-19 

- Theksojmë se situata financiare e spitalit është shumë kritike referuar situatës 

emergjente të krijuar nga COVID-19. Buxheti i Spitalit nuk mund të përballojë 

pagimin e detyrimit sipas përcaktimeve të lartpërmendura pasi do të krijonte pasoja, 

do të ndikonte rëndë në cilësinë e shërbimit shëndetësor ndaj të gjithë pacientëve 

- Shuma që gjykata ka vendosur si detyrim për t'u paguar nga Spitali është një vlerë e 

konsiderueshme dhe për një vend si Shqipëria, pasojat e së cilës do të ndjeheshin 

rëndë në financat e Spitalit si dhe të Ministrisë për financimin e shërbimeve të 

kujdesit shëndetësor, duke rrezikuar e cenuar seriozisht funksionimin e shërbimit në 

spital. 

- Në projekt buxhetin e vitit 2021-2023 nuk është parashikuar si zë në buxhet ne llog. 

602.9003 "shpenzime gjyqësore", detyrimi gjyqësor lartpërmendur për shkak se në atë 

periudhe nuk kishte përfunduar procesi gjyqësor në fjalë e pamundur shlyerjen e këstit 

të parë të detyrimit gjyqësor. 
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- Bllokimi llogarive të Spitalit, do të krijonte për vetë spitalin pamundësinë e këtij të 

fundit për furnizimin me shërbimet bazë pacientëve, si psh, me medikamente, 

materiale mjekimi, oksigjen, protoksid, ushqim, lavanderi etj, pra një situatë tejet 

emergjente dhe do të ndikonte shumë negativisht për opinionin publik. 

- Në këtë kuptim, ekzekutimi menjëhershëm vendimit të Urdhërit të Ekzekutimit do të 

sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për Spitalin, Ministrinë si dhe interesin 

publik kohë 

9. Me datë 31.05.2021 pala paditëse ka depozituar prapësime në lidhje me kërkesën për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit. Në prapësime pala 

paditëse ka pretenduar ndër të tjera se: 

- Në vlerësimin tonë, nuk konstatohet asnjë shkak ligjor që justifikon pezullimin e 

ekzekutimit të këtij vendimi, i cili përkundrazi nga prespektiva e nenit 317 të Kodit të 

Procedurës Civile, plotëson të gjitha kriteret ligjore për tu dhënë me ekzekutim të 

përkohshëm.  

- Sot Aise Toska është 5 vjeç, dhe familja e saj është në pamundësi ekonomike dhe 

financiare për të vendosur fëmijës së tyre një protezë, e cila kushton në një interval 

nga 15-35 mijë Euro dhe të cilat ndërrohen periodikisht në varësi të zhvillimit të 

fëmijës.  

- Vendosja e një proteze është vlerësuar nga specialistët, si domosdoshmëri për 

zhvillimin normal të fëmijës, dhe kjo jo vetëm për uljen e efekteve negative të 

karakterit emocional dhe psikologjik që shkakton tek fëmija, veçimi i saj social si 

pasojë e të qenit ndryshe nga fëmijët e tjerë, por edhe fakti se gjatë zhvillimit fizik të 

fëmijës, bashkë me prekjen zhvillohet dhe ajo pjesë e trurit që është përgjëgjse për 

komandimin e gjymtyrëve.   

- Mungesa e protezës përbën shkak për pengimin e zhvillimit të fëmijës. Në kushtet kur 

prindërit e saj janë në pamundësi për pajisjen e fëmijës me protezë, në kushtet kur 

pala e paditur, pretendon se në baze të parashikimeve të projekt-buxhetit, nuk ka asnjë 

pritshmëri që ekzekutimi I detyrimit të behet deri në 2023, pra ka një mungesë totale 

vullneti, vlerësojmë se gjykata duhet që të rrezojë kërkesën. 

- Mungesa e parashikimeve në buxhet, nuk mund të përbejë shkak të ligjshëm për 

pengimin e realizimit të një të drejte të fituar me ligj, një të drejte që Kodi i 

Procedurës Civile e percepton si të ekzekutueshme. Argumenti se ekzekutimi i 

detyrimit do të vendoste në vështirësi spitalin duke penguar në përmbushjen e 

funksioneve të tij përkundrejt pacienteve të tjerë, nuk është i bazuar. Nëse ky 

argument do të përbënte një shkak të ligjshëm, atëherë do të ishim në kushtet kur për 

asnjë rrethanë, asnjë pushtet përfshi dhe atë gjyqësor nuk do të mund të urdhëronte 

një organ administrative që të përmbushte një detyrim, të ekzekutueshëm.  

- Pezullimi i ekzekutimit të vendimit të gjykatave administrative, do të passillte 

thellimin e dëmit shëndetësor dhe atij ekzistencial të fëmijës Aise Toska, dhe do të 

ishte në kundërshtim me parimet e procesit të rregullt ligjor, pasi do të passilte një 

vonesë të paarsyeshme të realizimit të të drejtave me efekte të drejtpërdrejta në 

shëndetin e fëmijës. 

- Sjellim në vëmendje se dëmi i pretenduar kërkohet solidarisht nga kërkuesi Spitali 

Gjinekologjik-Obsetrik si dhe nga Ministria e Shëndetësisë, që do të thotë se 

argumentet e ngritura nga pala e paditur, nuk vlejnë për aq sa ato pretendohen vetëm 

nga një prej të paditurve. Ata janë solidarë në përmbushjen e dëmit 

- Në këto kushte vlerësojmë se argumentet e parashtruara në kërkesën për pezullim janë 

jo ligjore, ato nuk duhet të pranohen, pasi do të thellonin dëmin shëndetësor të fëmijës 

Aise Toska. 
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II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 

 

10. 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” (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 atëçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të 4 

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. 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 inicuesit të kërkesës (subjekt 

apo organ publik) cenon rëndë ose jo interesin publik.  

15. Në bazë 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 
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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. Në funksion të zgjidhjes së çështjes konkrete, Kolegji vlerëson se kërkesa për 

pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e paraqitur nga Avokatura e Shtetit, është e 

bazuar në ligj dhe si e tillë duhet të pranohet. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të 

Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese, gjendet edhe kopja e 

rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet 

ekzekutimit. Gjithashtu, palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë 

vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht dhe kanë depozituar 

prapësime për kërkesën e paraqitur nga Avokatura e Shtetit. 

18. Për sa i përket shkaqeve për pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi, të parashtruar 

nga pala kërkuese në pjesën hyrëse të këtij vendimi, që formalisht përfshihet në rastin e 

shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji vëren se pala ka 

parashtruar dhe argumentuar qartësisht lidhur me rrethanat konkrete të një dëmi me pasojave 

të rënda dhe të pariparueshme, të cilat vërtetojnë mundësinë e ardhjes nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor pasoja të rënda për palën kërkuese.  

19. Shkaku i pretenduar për rëndësinë që paraqet përdorimi i burimeve financiare të palës 

kërkuese në veçanti në situatën e krijuar nga pandemia e shkaktuar nga virusi COVID 19, 

duke marrë në konsideratë vlerën e shpërblimit të njohur nga gjykata, e cila do të cenonte 

rëndë interesin publik dhe që ndikon drejtpërsëdrejti në funksionimin normal dhe në 

mungesën e dhënies së shërbimit shëndetësor nga ana e palës kërkuese përbën një shkak të 

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

20. Kolegji çmon se për përballimin e situatës së pandemisë ka qenë e nevojshme 

angazhimi i të gjitha resurseve nga ana e institucioneve shëndetësore. Këtu bëhet fjalë jo 

vetëm për resurset njerëzore, por edhe ato infrastrukturore dhe financiare. Për më tepër, për 

kapërcimin e problematikave të shkaktuara nga pandemia e virusit COVID 19, është e 

nevojshme që të gjitha institucionet shëndetësore të funksionojnë normalisht dhe duhet të 

jenë në gatishmëri të plotë për marrjen e masave eventuale në përballimin e situatës dhe 

ofrimin e shërbimit shëndetësor. Kjo nënkupton faktin se është parësore mos vënia në rrezik e 

asnjë jete njerëzore si pasojë e mungesë së shërbimeve, medikamenteve apo ambienteve 

infrastrukturore të domosdoshme, prandaj është e nevojshme që buxheti i palës kërkuese, 

momentalisht, të mos bllokohet, duke vijuar punën deri në normalizimin e situatës si pasojë e 

pademisë COVID 19.   

21. Kolegji, duke mbajtur parasysh edhe natyrën e mosmarrëveshjes mes palëve, pozitën 

e palës kreditore dhe asaj debitore, natyrën dhe vlerën e detyrimeve që kërkohet të 

ekzekutohen në çështjen konkrete në shqyrtim, si dhe duke vendosur në balancë interesat e 

individit kundrejtë cenimit të rëndë të interesit publik, në interpretim dhe zbatim të drejtë të 

ligjit procedural, vlerëson se mbetet një kërkim dhe pretendim i mbështetur në ligj, si një 

shkak që e përcakton vetë neni 479, pika 1, shkronja a) i Kodit të Procedurës Civile. Për 

rrjedhojë, Kolegji vlerëson se kërkesa e paraqitur nga pala kërkuese për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 38 (86-2021-52), datë 26.01.2021 të Gjykatës Administrative të 

Apelit, pasi ekzekutimit i tij, do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme. 
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PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë mbështetur në nenin 1, pika 2, nenin 29 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 Spitalit Universitar Obstetrik-Gjinekologjik, "Mbretëresha 

Geraldinë", Tiranë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 38 (86-2021-52) datë 

26.01.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit. 

Tiranë, më 28.10.2021 

 

          ANËTAR                            ANËTAR                                  KRYESUES 

 

    Klodian KURUSHI                    Artur KALAJA                           Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 51 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 51 i Vendimit 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë i përbërë nga : 

 

Sokol SADUSHI  Kryesues 

    Artur KALAJA  Anëtar 

                          Klodian KURUSHI     Anëtar   

 

në dhomë këshillimi, më datë 28.10.2021, mori në shqyrtim çështjen administrative 

nr. 51, që u përket palëve: 

 

KËRKUES:   Bashkia Tiranë, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 112 (86-2021- 143) datë 

22.02.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 

 

në çështjen administrative me palë: 

 

PADITËS:  Shoqëria "T.T. Alba Lam" shpk. 

 

E PADITUR: Bashkia Tiranë 

 

OBJEKTI: Detyrimin e Bashkisë Tiranë t'i paguajë shoqërisë "T.T.A ALBA 

LAM" shpk. shumën 78.611.500 lekë (shtatëdhjetë e tetë milion e 

gjashtëqind e njëmbëdhjetëmijë e pesëqind), për shkak të rishikimit të 

vlerës së kontratës në përputhje me inflacionin vjetor të publikuar, i cili 

i shtohet preventivit vjetor, nga data 26.10.2009 deri në datën 

26.10.2014. 

Detyrimin e Bashkisë Tiranë, t'i paguajë shoqërisë "T.T.A ALBA 

LAM" shpk. shumën prej 6.451.644 lekë (gjashtë milion e katërqind e 

pesëdhjetë e njëmijë e gjashtëqind e dyzet e katër), si normë interesi 
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për shkak të vonesës në përmbushjen e detyrimit kontraktual të 

mësipërm. 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi, dhe si bisedoi çështjen në tërësi, 

 

 VËREN: 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1.Rezulton se Shoqëria "T.T. Alba Lam" shpk., ka marrë pjesë si ofertues në procedurën e 

prokurimit me objekt "Pastrimi i pjesës lindore-2 të qytetit të Tiranës", me Autoritet 

Kontraktor Bashkia Tiranë, ku dhe ka rezultuar fitues 

2.Midis palës paditëse shoqërisë "T.T. Alba Lam" shpk. në cilësinë e kontraktuesit dhe 

Bashkis së Tiranës, në cilësinë e autoritetit kontraktor, pas zhvillimit të procedurave të 

prokurimit publik është lidhur kontrata e sipërmarrjes nr. 8512, datë 05.09.2008, me objekt 

"Për pastrimin e Pjesës Lindore-2 të Qytetit të Tiranës", afat 5 (pesë) vjet. Vlera vjetore e 

kontratës, në përputhje me preventivin e punimeve për të gjitha operacionet e punës, është 

188.110.979 lekë, me TVSH në vit. 

3.Midis palëve ndërgjyqëse është lidhur shtesë kontrata nr. 10367/6, datë 22.10.2013 me 

objekt "Pastrimi i pjesës lindore-2 të Qytetit të Tiranës", me afat realizimi 365 ditë 

kalendarike. Vlera e kontratës në përputhje me preventivin e punimeve për të gjitha 

operacionet e punës është 188.007.384 lekë me TVSH në vit. 

4.Referuar nenit 27.1 të kontratës, shoqëria "T.T. Alba Lam" shpk. i ka dërguar Bashkisë 

Tiranë kërkesë për rishikimin vlerës së kontratës, konkretisht me shtesat nr. 116 prot., datë 

09.11.2009, nr. 13 prot., datë 09.02.2010; nr. 108 prot.,datë 11.11.2010; nr. 212 prot., datë 

05.07.2011; nr. 253 prot., datë 03.11.2011; nr. 332 datë 06.03.2012; nr. extra prot., datë 

06.11.2013; nr. 458 prot., datë 05.08.2014; nr. 132 prot. datë 08.01.2016; nr. 166 prot., datë 

24.10.2016. 

5.Duke qenë se nga ana e paditësit është përmbushur detyrimi për kryerjen e shërbimit të 

pastrimit sipas kontratës, por nga ana e palës së paditur Bashkia Tiranë nuk është përmbushur 

detyrimi për rishikimin e vlerës së kontratës në përputhje me inflacionin vjetor të publikuar 

edhe pas kërkesave shoqërisë, kjo e fundit i është drejtuar gjykatës me padi. 

6.Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me vendimin nr. 3287 datë 

24.07.2017 ka vendosur: “1. Pranimin e pjesshëm të kërkesë-padisë. 2. Detyrimin e palës së 

paditur Bashkia Tiranë që t'i paguajë palës paditëse shoqërisë "TTA ALBA LAM" shpk. 

shumën prej 71.452.986 (shtatëdhjetë e një milion e katërqind e pesëdhjetë e dy mijë e 

nëntëqind e tetëdhjetë e gjashtë) lekë, shumë e cila rrjedh nga rivlerësimi sipas normës së 

inflacionit të publikuar nga INSTAT. 3. Rrëzimin e kërkesëpadisë për pjesën tjetër të objektit 

të padisë…” 

7.Gjykata Administrative e Apelit Tiranë me vendimin nr. 112 (86-2021-143), datë 

22.02.2021 ka vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 3287 datë 24.07.2017 të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë...” 
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8.Kundër vendimit nr. 112 (86-2021-143), të Gjykatës Administrative të Apelit, ka 

paraqitur rekurs pala e paditur, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit me datë 

26.04.2019 

9.Pala e paditur, Bashkia Tiranë përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit, në datën 

18.06.2021, ka paraqitur përpara Gjykatës së Lartë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 112 (86-2021-143) të Gjykatës Administrative të Apelit, duke pretenduar se 

ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit të formës së prerë do të ketë efekte financiare të 

konsiderueshme për Bashkinë Tiranë. 

10. Pala paditëse shoqëria “T.T. Alba Lam" shpk., ka depozituar me datë 01.07.2021 

prapësime lidhur me kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke kërkuar 

rrëzimin si të pabazuar në prova dhe në ligj të kërkesës për arsye se: 

-   Kërkuesi, Avokatura Shtetit, nuk rezulton që të ketë rekursuar vendimet gjyqësore  

përkatëse për të cilat kërkon pezullimin, apo të ketë qenë pjesëmarrëse në ndonjë prej 

seancave të zhvilluara, qoftë përgjatë shqyrtimit në shkallë të parë, qoftë pranë 

gjykatës së apelit administrativ. Në këto kushte, kjo palë nuk legjitimohet që të 

paraqesë një kërkesë të tillë.   

-  Asnjë prej pretendimeve të parashtruara nga kërkuesi, nuk arrin të përmbush kushtet e 

domosdoshme që dispozita e Kodit të Procedurës Civile kërkon për të pranuar një 

kërkesë të tillë, që në thelb paraqet një rëndësi themelore përsa kohë arrin të ngrijë 

gjendjen e vendimeve gjyqësore të formës së prerë. Në thelb këto mjete janë të 

jashtëzakonshme dhe kanë karakter përjashtimor, që do të thotë se pala gjyqhumbëse, 

ka barrën e provës se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së 

prerë, mund të vijnë pasoja të pariparueshme dhe të pakthyeshme.  

-  Avokatura e Shtetit, nuk ka paraqitur argumente ligjor lidhur me dëmin e mundshëm 

që i vjen Bashkisë Tiranë nga ekzekutimi i vendimeve gjyqësore përkatëse. 

-   Pala kërkuese e mbështet kërkimin e saj vetëm në argumente që lidhen me çështjen në 

themel, të cilat do të shqyrtohen nga Gjykata e Lartë si shkaqe rekursi. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 

 

11. 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” (në vijim KPC dhe ligji 49/2012) ofrojnë për palët 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 KPC, apo nenit 28 e vijues të ligjit 49/2012, kërkesa për 

dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm, sipas nenit 317 të KPC apo kërkesa për 

pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të KPC. 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 atëçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të 
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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. 

13. Në mënyrë të posaçme neni 479 i KPC 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 LGJA. 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 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 LGJA. 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. 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 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. 

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 KPC mund të shkaktojë dhe aktivizimin e përgjegjësisë personale pasurore të 

palës apo përfaqësuesit, sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit. 

18. Në funksion të zgjidhjes së çështjes konkrete, Kolegji vlerëson se kërkesa për 

pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e paraqitur nga pala e paditur, Bashkia 

Tiranë, që në rastin në shqyrtim përfaqësohet nga Avokatura e Shtetit, është e bazuar në ligj 

dhe si e tillë duhet të pranohet.  
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 19. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të KPC, pala paditëse në gjykimin e çështjes ku 

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

kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Bashkia Tiranë, dhe me datë 18.06.2021 ka paraqitur 

prapësime, duke parashtruar argumente lidhur me pabazueshmërinë në ligj të kërkesës për 

pezullim dhe për qëndrimin e tyre.  

20. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete në kërkesën e paraqitur, për të cilat Bashkia 

Tiranë kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, rezulton se në tërësinë e saj, ato 

nuk 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 Kolegji do t’i vlerësojë në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit 

ndaj vendimit të gjykatës administrative të apelit. Kërkuesi me pretendimet e tij nuk synon të 

ndikojë dhe diktojë vendimmarrjen lidhur me themelin e mosmarrëveshjes. 

21. Kolegji vlerëson se duke mbajtur parasysh edhe natyrën e mosmarrëveshjes mes 

palëve, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, natyrën dhe vlerën e lartë të detyrimeve që 

kërkohet të ekzekutohen në çështjen konkrete në shqyrtim, vënien në balancë të interesave të 

individit kundrejtë cenimit të rëndë të interesit publik, në interpretim dhe zbatim të drejtë të 

ligjit procedural, mbetet një kërkim dhe pretendim i mbështetur në ligj, si një shkak që e 

përcakton vetë neni 479, pika 1, shkronja a) e Kodit të Procedurës Civile dhe neni 29 i ligjit 

nr. 49/2012.  

22. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur 

nga pala kërkuese Bashkia Tiranë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 112 (86-2021-

143), datë 22.02.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë mbështetur në nenin 1, pika 2, nenin 29 të ligjit nr. 

49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” i 

ndryshuar, si dhe në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile; 

 

VENDOSI: 

 

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 112 (86-2021-143) datë 22.02.2021, të Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë.  

Tiranë, më 28.10.2021 

 

      ANËTAR                                    ANËTAR                             KRYESUES 

 

Klodian KURUSHI                     Artur KALAJA                         Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 53 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 53 i Vendimit 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë i përbërë nga : 

 

Sokol SADUSHI  Kryesues 

    Artur KALAJA  Anëtar 

                          Klodian KURUSHI     Anëtar   

 

në dhomë këshillimi, më datë 28.10.2021, mori në shqyrtim çështjen administrative 

nr. 53, që u përket palëve: 

 

KËRKUES:   Ministria e Mbrojtjes 

   Avokatura e Shtetit 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 218 (86-2021-0274), datë 

15.04.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 

 

në çështjen administrative me palë: 

 

PADITËS:  Kristaq Gërveni 

 

TË PADITUR: Kryeministri i Republikës së Shqipërisë 

   Ministri i Mbrojtjes 

   Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura 

 

PERSON I TRETË: Presidenti i Republikës së Shqipërisë 

 

OBJEKTI: Shfuqizimin e Urdhrit të Kryeministrit nr. 242, datë 06.10.2014, "Për 

nxjerrje në rezervë" dhe të veprimit tjetër administrativ të të paditurve 

në fazën e propozimit të urdhrit dhe në fazën e ekzekutimit të tij. 

Detyrimin e të paditurve për emërimin në detyrë, sipas gradës dhe 

pagimin e diferencave të pagës nga data e ndërprerjes së pagës deri në 

ditën e ekzekutimit të vendimit dhe të kamatave ligjore mbi to.  

Detyrimin e të paditurve për t'i respektuar paditësit karrierën ushtarake, 

duke e përfshirë në konkurrimin për karrierë; 

 

Nëse nuk pranohet ky kërkim kërkoj: 
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Detyrimin e të paditurve për emërimin në detyrë, sipas gradës dhe 

pagimin e diferencave të pagës nga data e ndërprerjes së pagës deri në 

ditën e ekzekutimit të vendimit dhe të kamatave ligjore mbi to.  

Detyrimin e të paditurve për t'i respektuar paditësit karrierën ushtarake, 

duke e përfshirë në konkurrimin për karrierë. 

 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi, dhe si bisedoi çështjen në tërësi, 

 

 VËREN: 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Paditësi Kristaq Gërveni është titulluar ushtarak aktiv në vitin 1983, sipas urdhrit nr. 

4772 të Ministrit të Mbrojtjes. Ai mbante gradën “Kundëradmiral” dhe detyra e fundit që ka 

kryer në Forcat e Armatosura ka qenë "Përfaqësues Ushtarak në NATO", në përfaqësinë 

ushtarake me mision në NATO, Bruksel, ku është caktuar në bazë të Dekretit të Presidenti të 

Republikës, nr. 6843, datë 11.01.2011. 

2. Paditësi është liruar nga kjo detyrë, me Dekretin e Presidentit të Republikës nr. 8538, 

datë 09.04.2014 "Për lirim nga detyra". Në zbatim të këtij urdhri, paditësit i është paguar paga 

sipas gradës, deri në datën 11.06.2014. Me shkresën me nr. 7186, datë 08.09.2014 të Ministrit 

të Mbrojtjes, drejtuar Kryeministrit, i është propozuar dalja në rezervë e paditësit "për shkak 

të mosmarrjes se gradës së radhës", pasi është përmbushur koha e qëndrimit prej 3 vitesh në 

gradë . 

3. Në bazë të urdhrit të Kryeministrit me nr. 242, datë 06.10.2014 është urdhëruar 

nxjerrja në rezervë e paditësit. Paditësi ka pasur moshën 55 vjeç dhe gradën “Kundëradmiral” 

në momentin e nxjerrjes në rezervë. 

4. Pas daljes së paditësit në rezervë, Ministri i Mbrojtjes ka nxjerrë Urdhrin nr. 1622, 

datë 23.10.2014, "Për trajtimin financiar të ushtarakut me gradë madhore pas daljes në 

rezervë", ku përcaktohet: "Kundëradmiral Kristaq Gërveni, i cili me urdhër nr. 242, datë 

06.10.2014, të Kryeministrit të Republikë Shqipërisë ka dalë në rezervë". Pas datës 

06.10.2014 të trajtohet sipas nenit 12 të ligjit nr. 10142, datë 15.05.2009 "Për sigurimin 

suplementar të ushtarakeve të Forcave të Armatosura", i ndryshuar. 

5. Paditësi i është drejtuar të paditurve me kërkesë për emërim në detyrë sipas gradës, 

por bazuar në Urdhrin e Kryeministrit nr. 242, datë 06.10.2014, "Për nxjerrje në rezerve" 

është njoftuar se ka dalë në rezervë.  

6. Ndodhur në këto kushte, pala paditëse i është drejtuar gjykatës me kërkesëpadinë 

objekt gjykimi. 

7. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë, Tiranë, me vendimin nr. 4294, datë 

28.07.2015, ka vendosur: “Rrëzimin e kërkesëpadisë të pabazuar në ligj dhe në prova..” 

8. Kundër këtij vendimi ka paraqitur pala paditëse e cila ka kërkuar ndryshimin 

vendimit dhe pranimin e kërkesëpadisë si të bazuar në prova dhe në ligj 

9. Gjykata Administrative e Apelit me vendimin nr. 218 (86-2021-274) datë 

15.04.2021 ka vendosur: “Ndryshimin e vendimit nr. 4294, datë 28.07.2015, të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë. Pranimin e pjesshëm të padisë. Konstatimin e 

pavlefshmërisë absolute të Urdhrit të Kryeministrit nr. 342, datë 06.10.2014 "Për nxjerrjen 

në rezervë" të paditësit Kristaq Gërveni. 4. Detyrimin e të paditurve Ministria e Mbrojtjes 

dhe Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura për ti paguar paditësit Kristaq Gërveni 

diferencën e pagës nga data e ndërprerjes së marrëdhënieve financiare deri në ditën e 
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ekzekutimit të vendimit. 5. Detyrimin e të paditurve për ti respektuar paditësit karrierën 

ushtarake sipas ligjit. 6. Rrëzimin e padisë për kërkimet e tjera …” 

10. Kundër vendimit nr. 218 (86-2021-274) datë 15.04.2021, të Gjykatës 

Administrative të Apelit, ka paraqitur rekurs Avokatura e Shtetit dhe Ministria e Mbrojtjes e 

cila ka kërkuar prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të 

vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

11. Me datë 19.07.2021, pala e paditur Ministria e Mbrojtjes, e përfaqësuar nga 

Avokatura e Shtetit dhe me datë 21.07.2021 vetë Avokatura e Shtetit kanë paraqitur përpara 

Gjykatës së Lartë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 218 (86-2021-274) 

datë 15.04.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit. Kërkesat përmbajnë të njëjtat shkaqe, 

duke pretenduar ndër të tjera se:  

- Ekzekutimi i vendimit do të sillte pasoja të rënda financiare dhe rregullimi i pasojave 

do të ishte tepër i vështirë. 

- Referuar momentit të daljes së paditësit në rezervë, datë 06.10.2014 deri më sot vlera 

financiare është e konsiderueshme dhe me pasoja për Ministrinë e Mbrojtjes. 

- Ekzekutimi i vendimit paraqet problematike dhe përsa i përket pikës 5 të dispozitivit, 

pasi gjykata ka urdhëruar të paditurit për t’i respektuar paditësit karrierën sipas ligjit. 

Nga kjo varet dhe deri kur do të vijojnë efektet financiare lidhur me detyrimin për t’i 

dhënë pagën. 

12. Me datë 02.08.2021 pala paditëse ka sjellë parashtrime, duke pretenduar mospranimin 

e  kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit. 

Paditësi ka pretenduar ndër të tjera se: 

- Shkaqet e paraqitura nga pala kërkuese, janë të pambështetura në ligj dhe kërkesa e 

saj si e tillë nuk duhet të pranohet. Neni 479/1 i Kodi i Procedurës Civile lejon 

marrjen e masës së përkohshme procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë, në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj 

këtij vendimi, vetëm duke parashtruar arsye të justifikuara dhe përjashtimore të 

zbatimit të kësaj mase, siç mund të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të 

sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kjo në 

funksion të garantimit të një ankimi e zgjidhje efektive (neni 43 i Kushtetutës, neni 13 

i KEDNJ). 

- 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 arrijë në përfundimin se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor 

do të vinin pasoja të rënda. 

- Kërkuesi ka barrën e provës për të paraqitur përpara gjykatës fakte për 'dëmin e rendë 

dhe të pariparueshëm' që mund t’i sjellë debitorit ekzekutimi i vendimit gjyqësor të 

formës së prerë. Vetëm deklarimi se ekzekutimi i vendimit do të sillte pasoja të 

pariparueshme, pa argumentuar dëmin e pariparueshëm të pretenduar, është 

krejtësisht i pamjaftueshëm për gjykatën për të vendosur masën e pezullimit të 

ekzekutimit të vendimit të formës së prerë 

- Kërkuesi nuk ka përllogaritur dëmin që mund t’i vijë debitorit, Ministrisë së Mbrojtjes 

nga ekzekutimi i vendimit gjyqësor që t’i lejojë gjykatës të vlerësojë përmasat reale të 

këtij “dëmi”, në raport me mundësinë për tu dëmtuar.  

 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 

 

13. 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 
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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 (në vijim KPC) apo kërkesa për pezullimin e vendimit 

gjyqësor të formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 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. 

14. 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. 

15. Në mënyrë të posaçme, neni 479 i KPC 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: 

“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.”. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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 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 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 
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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. 

19. Gjithashtu, 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 ka parashtruar argumente lidhur me pabazueshmërinë në ligj të kërkesës për 

pezullim dhe për qëndrimin e saj. 

20. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese kërkon pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, duke mbajtur parasysh edhe natyrën e mosmarrëveshjes 

mes palëve, vendimmarrjet e ndryshme të gjykatave, pozitën e palës kreditore dhe asaj 

debitore, vënien në balancë të interesave të individit dhe interesit publik, 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, Kolegji vlerëson se kërkesa e palës së 

paditur është një kërkim dhe pretendim i mbështetur në ligj. Ky është një qëndrim i 

konsoliduar i këtij Kolegji, kur në raste të kësaj natyre ka vlerësuar se ekzistenca e 

elementëve të sipërcituar sjell pezullimin e ekzekutimit të vendimit.    

21. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se kërkesa e paraqitur nga pala kërkuese, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë duhet të 

pranohet. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë mbështetur në nenin 1, pika 2, nenin 29 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 Ministrisë së Mbrojtjes dhe Avokaturës së Shtetit për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 218 (86-2021-274) datë 15.04.2021 të Gjykatës Administrative të 

Apelit.  

Tiranë, më 28.10.2021 

 

          ANËTAR                                 ANËTAR                       KRYESUES 

 

  Klodian KURUSHI                           Artur KALAJA                        Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 58 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 58 i Vendimit 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë i përbërë nga : 

 

Sokol SADUSHI  Kryesues 

    Artur KALAJA  Anëtar 

                          Klodian KURUSHI     Anëtar   

 

në dhomë këshillimi, më datë 28.10.2021, mori në shqyrtim çështjen administrative nr. 

58, që u përket palëve: 

 

KËRKUES:   Këshilli i Lartë Gjyqësor, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 410, datë 14.07.2021 të Gjykatës 

Administrative të Apelit. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 

 

në çështjen administrative me palë: 

 

PADITËS:  Jurgen Selimi 

   Aida Mertiri 

   Spartak Mitrushi 

   Ervin Aliu 

   Anida Bica 

   Klemend Kajana 

   Majlinda Miska (Mosho) 

   Alma Troshani 

   Jurida Bajraktari 

 

TË PADITUR: Gjykata Administrative e Apelit Tiranë 

   Këshilli i Lartë Gjyqësor 

 

OBJEKTI: Detyrimin e palës së paditur të paguajë pagën e paditësve në pozicionin e 

punës "ndihmës ligjor", në masën 75 % të pagës së gjyqtarit të Gjykatës 

Administrative të Apelit, të llogaritur bazuar në nenin 12 të ligjit nr. 
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96/2016, "Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 

Shqipërisë", duke filluar nga data 01.01.2019 e në vazhdim. 

Pagimin e diferencës ndërmjet pagës që i’u është paguar paditësve dhe 

pagës që duhet të merrnin sipas llogaritjes të bazuar në nenin 12 te ligjit 

nr. 96/2016, duke filluar nga data 01.01.2019 e deri në momentin e 

ekzekutimit të vendimit të Gjykatës. Dhënien e vendimit me ekzekutim të 

përkohshëm. 

 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi, dhe si bisedoi çështjen në tërësi, 

 

 VËREN: 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Paditësit ushtrojnë detyrën e "ndihmësit ligjor" pranë Gjykatës Administrative të Apelit 

Tiranë. Ligji nr. 49/2012, sa i përket ndihmësve ligjore, pësoi ndryshime, duke përcaktuar një 

kuadër ligjor në lidhje me kushtet, kriteret, procedurën e konkurrimit, emërimit si dhe trajtimin 

financiar të tyre 

2. Mbi këtë kuadër ligjor, të ndryshuar, paditësit janë emëruar në detyrë me urdhër të 

Kryetarit të Gjykatës në pozicionin e punës "Ndihmës ligjor" në Gjykatën Administrative të 

Apelit Tiranë. Paga e paditësve gjatë kësaj periudhe ka qenë në vlerën e 75 % e pagës së 

gjyqtarit të kësaj gjykatë, që përkon në vlerën 78413 lekë neto.  

3. Me hyrjen në fuqi të dispozitave të ligjit nr. 96/2016 dhe vendimit nr. 34, datë 10.04.2017 

të Gjykatës Kushtetuese, paga e gjyqtareve në Republikën e Shqipërisë përfshirë edhe gjyqtarët e 

Gjykatës Administrative të Apelit ndryshoi duke pësuar rritje të saj me datë fillimi 01.01.2019. 

Konkretisht paga e një gjyqtari të Gjykatës Administrative të Apelit nga 131.070 lekë (bruto) u 

bë 233.838 lekë (bruto). 

4.  Pas datës 01.01.2019 kur gjyqtarët në Republikën e Shqipërisë trajtoheshin financiarisht 

me sistemin e ri të pagave, paditësit ndihmësit ligjor në Gjykatën Administrative të Apelit, kanë 

vijuar të marrin të njëjtën pagë që përfitonin përpara ndryshimeve të pagës së gjyqtarit të apelit. 

5. Ndodhur në këto kushte paditësit i janë drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Tiranë me kërkesëpadinë e sipërcituar. 

6. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë, Tiranë, me vendimin nr. 4294, datë 

28.07.2015, ka vendosur: “Pranimin e pjesshëm të padisë. Detyrimin e palëve të paditura që t'i 

paguajnë paditësve pagën në vlerën 75 % të pagës së gjyqtarit të Gjykatës Administrative te 

Apelit, të llogaritur bazuar në nenin 12 të ligjit nr. 96/2016 "Për statusin e gjyqtareve dhe 

prokuroreve ne Republike e Shqipërisë" duke filluar nga data 01.01.2019, deri në çastin e 

caktimit të ndihmësit ligjor (paditësve) në një pozicion si nëpunës civil në sistemin e prokurorisë 

ose nëpunës civil gjyqësor në sistemin gjyqësor, që i përshtatet më së miri profilit të tyre aktual 

dhe për të cilin përmbushin kriteret, sipas pikës 6 të nenit 64 të ligjit nr. 98/2016 "Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë". Detyrimin e palëve të paditura që 

t'i paguajnë paditësve diferencat ndërmjet pagës që ju është paguar dhe pagës që duhet të 

merrnin, sipas llogaritjes të bazuar në nenin 12 të ligjit nr. 96/2016 "Për statusin e gjyqtarëve 
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dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", duke filluar nga data 01.01.2019 e deri në 

momentin e ekzekutimit të vendimit të kësaj gjykate. Rrëzimin e padisë për kërkimet e tjera. ...” 

7. Gjykata Administrative e Apelit me vendimin nr. 410 datë 14.07.2021 ka 

vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 497 datë 17.02.2020 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë me ndryshimin që paditëses Alma Troshani diferencat e pagës do të 

duhet të jepen nga data 01.01.2019 deri në datë 03.09.2020…” 

8. Kundër vendimit nr. 410 datë 14.07.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit, ka 

paraqitur rekurs Avokatura e Shtetit për palën e paditur Këshilli i Lartë Gjyqësor, e cila ka 

kërkuar prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit dhe pushimin e gjykimit. 

9. Me datë 30.09.2021, pala e paditur Këshilli i Lartë Gjyqësor, përfaqësuar nga 

Avokatura e Shtetit ka paraqitur përpara Gjykatës së Lartë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit nr. 410 datë 14.07.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit, duke pretenduar ndër 

të tjera se: 

- Ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do të vinte në vështirësi financiare njërin prej 

institucioneve më të rëndësishme, kushtetuese, organin qeverisës të sistemit të drejtësisë, 

për pasojë të gjithë këtë sistem. Kjo për shkak se vlera financiare që parashikon vendimi i 

gjykatës është tepër e lartë. Gjykata Administrative e Apelit, ka akorduar detyrimin e 

palëve të paditura që t'i paguajnë paditësve pagën në vlerën 75% të pagës së gjyqtarit të 

Gjykatës Administrative të Apelit, të llogaritur bazuar në nenin 12 të ligjit nr. 96/2016 

"Për statusin e gjyqtarëve dhe prokuroreve në Republikën e Shqipërisë" duke filluar nga 

data 01.01.2019, deri në çastin e caktimit të ndihmësit ligjor (paditësve) në një pozicion 

si nëpunës civil në sistemimin e prokurorisë ose nëpunës civil gjyqësor në sistemin 

gjyqësor, që i përshtatet më së miri profili të tyre aktual dhe për të cilin përmbushin 

kriteret, sipas pikës 6 të nenit 64 të ligjit nr. 98/2016 "Për organizimin e pushtetit 

gjyqësor në Republikën e Shqipërisë".  

- Në një llogaritje të pagës mujore rezulton se: Vlera e pagës mujore për një ndihmës 

ligjor, nëse llogaritet me 75% të pagës aktuale të magjistratit, rezulton: 224,390 lekë x 

75% 168,292 lekë/muaj; Vlera apo kosto financiare e pagës së 8 ndihmësve ligjore, e 

llogaritur kjo me 75% të pagës aktuale të magjistratit, duke filluar 01.01.2019 deri në 

këtë moment (31.08.2021), rezulton: (168,292 lekë/muaj x 8 persona) x 32 muaj = 

43,082,752 (lekë); 

- Nëse do e krahasojmë këtë shifër me buxhetin e miratuar për vitin 2021 (vendim nr. 652, 

date 29.12.2020 i KLGJ), shuma përafërsisht prej 43,083,000 lekë, përbën rreth 23% të 

fondeve të miratuara në Art. 600 "Paga", ose 73 % të fondeve të miratuara në Art. 602 

"Shpenzime për mallra dhe shërbime", që nënkupton padyshim vështirësi financiare 

- Vështirësia financiare qëndron për faktin se buxheti i KLGJ-së është një buxhet i 

financuar tërësisht nga Buxhetit i Shtetit, si i tillë ai është i bazuar në një planifikim 

vjetor dhe atë afatmesëm. Në hartimin e tij janë dhe merren në konsideratë nevojat për 

fonde që ka institucioni për përmbushjen e përgjegjësive që Kushtetuta dhe legjislacioni 

në zbatim të tij i ka atribuuar. Në rast të zbatimit të menjëhershëm të vendimit të gjykatës 

objekti shqyrtimi gjyqësor prej 43.082,752 (dyzet e tre milion e tetë dhjetë e dy mijë e 

shtatëqind e pesëdhjetë e dy) lekë nuk disponohet nga buxheti i KLGJ-së, dhe nuk mund 

të sigurohet nga asnjë rialokim i mundshëm i fondeve buxhetore ndërmjet të njëjtit 

program dhe që mund të bëhet nga institucioni ynë në bashkëpunim me ministrinë 

përgjegjëse për financat. Miratimi i një fondi të tillë kërkon domosdoshmërisht një 

financim nga Buxheti i Shtetit, kërkon ndërmarrjen e nismës për ndryshuar ligjin për 
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Buxhetit e Shtetit, për pasojë kërkon një kohë të konsiderueshme në dispozicion, prej jo 

me pak se tre muaj, kohë që një ligj të kalojë të gjithë etapat, deri në miratimin e tij dhe 

botimin në Fletoren Zyrtare. 

- Mosfunksionimi në këtë situatë të këtij institucioni do të thotë ngrirje të disa proceseve të 

ndërmarra nga KLGJ si, ndër më kryesoret, bërja funksionale e Gjykatës së Lartë, bërja 

funksionale e gjykatave të apelit në të gjithë vendit ashtu dhe plotësimi i trupave 

gjyqësore me gjyqtarë për gjykimin e një çështje të caktuar. Besojmë se interesi publik 

është i lidhur thelbësisht me këto procese të punës së KLGJ-së të theksuara në këtë 

paragraf. 

- Pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor nuk krijon asnjë problematikë sa i përket 

edhe palës paditëse, nuk krijon vështirësi në gjendjen e tyre ekonomike, për sa kohë ato 

vijojnë të jenë në të njëjtin pozitë financiare, të jenë përfitues të pagës financiare të tyre e 

cila konsiderohet si një pagesë e nivelit mbi mesatar, mbi 80.000 (tetë dhjetë mijë) lekë. 

Pra në këtë rast nuk kemi dëmtim të të ardhurave që u vjen paditësve nga masa e 

përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit për sa kohë që ato vijojnë të marrin 

pagesë që kanë pasur në fillim të ushtrimit të veprimtarisë së tyre pagesë për të cilën ato 

kanë pasur pritshmëri. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 

 

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

Procedurës Civile (në vijim KPC) 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 KPC apo nenit 28 e vijues të ligjit nr. 49/2012, 

kërkesa për dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm, sipas nenit 317 të KPC apo 

kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 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. 

11. 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. 

12. Në mënyrë të posaçme, neni 479 i KPC 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: 

“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 
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b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale që siguron ekzekutimin 

vendimit.”. 

13. 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. 

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. 

15. 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 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. 

16. Gjithashtu, 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 nuk ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për 

pezullim dhe për qëndrimin e saj. 

17. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese kërkon pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, pala kërkuese nuk ka paraqitur prova për të 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. Kolegji vlerëson se detyrimi i 

përcaktuar nga Gjykata Administrative e Apelit lidhet me disponimin mbi të ardhurat që paditësit 

përfitojnë si pagë. Në këto kushte, duke qenë se paga ka natyrë të posaçme e të domosdoshme, 

dhënia e saj e plotë, në përputhje me ligjin, është element thelbësor për jetesën e paditësve. 

Kolegji çmon se ky përfitim dallon nga rastet e tjera, siç mund të jenë pagesat për shpërblim 

dëmi, përmbushje detyrimi kontraktor dhe, për këtë arsye, pavarësisht vlerës së lartë, duhet 

ekzekutuar nga pala e paditur. Duke mbajtur parasysh edhe natyrën e mosmarrëveshjes mes 

palëve, vendimmarrjet e gjykatave, 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, kërkesa e palës paditëse mbetet një kërkim 

dhe pretendim i pambështetur në ligj.  
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18. Për sa më sipër, Kolegji çmon se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur nga 

pala kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit 

Tiranë.  

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë mbështetur në nenin 1, pika 2, nenin 29 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: 

 

 Mospranimin e kërkesës së Këshillit të Lartë Gjyqësor për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

nr. 410 datë 14.07.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit.  

Tiranë, më 28.10.2021 

 

          ANËTAR                                ANËTAR                                        KRYESUES 

  

  Klodian KURUSHI                         Artur KALAJA                               Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 42 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 42 i Vendimit 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

    Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë i përbërë nga : 

 

       Sokol SADUSHI   Kryesues 

          Artur KALAJA   Anëtar 

                                Klodian KURUSHI     Anëtar   

 

në dhomë këshillimi, më datë 28.10.2021, mori në shqyrtim çështjen administrative 

nr. 42, që u përket palëve: 

 

KËRKUES:   Ministrisë Financave dhe Ekonomisë e përfaqësuar nga Avokatura e 

Shtetit 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 6 (86-2021-12), datë 

14.01.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 

 

në çështjen administrative me palë: 

 

PADITËS:  Shpëtim Jazexhiu 

 

TË PADITUR: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Dega e Thesarit. 

 

OBJEKTI: Kompensimin për burgim të padrejtë. Detyrimin e palës së paditur të 

paguajë shumën 112.500 lekë për burgim të padrejtë ,shpenzime të 

kryera për avokatin në procesin penal në shumën 60.000 lekë si dhe 

shpenzimet e kryera për pagesën 50.000 lekë për avokatin për 

përfaqësim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, si 

dhe çdo shpenzim tjetër të arsyeshëm. Kërkojmë gjithashtu që nga ana 

e gjykatës të rregullohen dhe pasojat juridike që kanë ardhur nga ky 

arrestim dhe mbajtjen në burg për 25 ditë. 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi, dhe si bisedoi çështjen në tërësi, 
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 VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Paditësi Shpëtim Jazexhiu është ndaluar më datë 14.06.2016 si i dyshuar për kryerjen 

e veprës penale “Përndjekja ” e parashikuar nga nenin 121/a i Kodit Penal 

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendim nr. 1570 akti, datë 16.06.2016, ka 

vendosur caktimin e masës së sigurimit personal “Arrest në burg” për shtetasin Shpëtim 

Jazexhiu. Me vendim nr. 1570/1 akti, datë 06.07.2016 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka 

vendosur zëvendësimin e masës së sigurimit, për të pandehurin Shpëtim Jazexhiu, nga 

“Arrest në burg” në atë të “Detyrim për tu paraqitur pranë policisë gjyqësore”. Me vendim e 

datës 12.04.2016, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallë së Parë Tiranë, ka vendosur pushimin 

e hetimeve në ngarkimi të shtetasit Shpëtim Jazexhiu, pasi nga veprimet hetimore, të kryera 

nga organi i akuzës, nuk është vërtetuar që shtetasi nën hetim të këtë kryer veprën penale. 

3. Ndodhur në këto kushte, paditësi Shpëtim Jazexhiu i është drejtuar Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, duke kërkuar kompensimin për qëndrimin në 

paraburgim, (për 25 ditë paraburgim).  

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me vendimin nr. 1367, datë 

16.04.2018 ka vendosur: “Pranimin e pjesshëm të paditës, duke detyruar palën e paditur, 

Dega e Thesarit Tiranë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, të dëmshpërblejë paditësin 

Shpëtim Jazexhiu për dëmin e paligjshëm, shkaktuar si rezultat i mbajtjes së tij me masën e 

sigurimit "arrest në burg". mënyrë të padrejtë për 22 ditë, në vlerën totale 44.000 ( dyzet e 

katër mijë) lekë si dhe shpenzimet gjyqësore në fazën e vlerësimit të masës së sigurimit në 

vlerën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë. Rrëzimin e padisë përsa i përket pjesës tjetër kërkimeve 

si të pabazuara në ligj dhe në prova…” 

5. Kundër këtij vendimi ka paraqitur ankim pala e paditur e cila ka kërkuar ndryshimin 

vendimit dhe rrëzimin e kërkesëpadisë si të pabazuar në prova dhe në ligj. 

6. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë me vendimin nr. 6 ( 86-2021-12), datë 

14.01.2021, ka vendosur: "Lënien në fuqi të vendimit nr. 1367( 80-2018-1382) datë 

16.04.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë për vlerën totale 44.000 

(dyzet e katër mijë) lekë për 22 ditë paraburgim dhe rrëzimin e padisë për kërkimet e tjera. 

Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë brenda 30 

ditëve afat ky që fillon nga e nesërmja e njoftimit të vendimit. 

7. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs Avokatura e Shtetit pranë Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë, e cila ka kërkuar prishjen e vendimeve dhe rrëzimin e 

kërkesëpadisë. 

8. Me datë 27.04.2021, pala e paditur e përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit i ka 

paraqitur përpara Gjykatës së Lartë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 6 ( 

86-2021-12), datë 14.01.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit, duke parashtruar ndër të 

tjera se: 

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme. 

- Personi i cili pretendon kompensimi është i detyruar të provojë ekzistencën e dëmit të 

pësuar 

- Gjykata nuk ka zbatuar drejtë kriteret e ligjit në përcaktimin e masës së 

dëmshpërblimit. 

Pala e paditur shpreh gatishmërinë për ekzekutimin e çdo vendimi që merr formë të prerë 

ashtu siç ka vepruar në të gjitha rastet e ngjashme 
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II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 

 

9. 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” (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. 

10. 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. 

11. 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: 

“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.”. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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 



4 

 

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. 

15. Gjithashtu, 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 nuk ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për 

pezullim dhe për qëndrimin e saj. 

16. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese kërkon pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji konstaton 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. Pretendimet e parashtruar 

në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit, 

për përllogaritjen jo të drejtë të masës së dëmshpërblimit janë  kërkime që i referohen 

zgjidhjes në themel të çështjes 

17. Kolegji vlerëson se duke mbajtur parasysh edhe natyrën e mosmarrëveshjes mes 

palëve, vendimmarrjet e gjykatave, 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, kërkesa e palës së paditur 

mbetet një kërkim dhe pretendim i pambështetur në ligj.  

18. Për sa më sipër, Kolegji çmon se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur 

nga pala kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të 

Apelit Tiranë.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

   Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë mbështetur në nenin 1, pika 2, nenin 29 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: 

 

   Mospranimin e kërkesës së Ministrisë Financave dhe Ekonomisë së përfaqësuar nga 

Avokatura e Shtetit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 6 ( 86-2021-12), datë 

14.01.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit.  

Tiranë, më 28.10.2021 

 

       ANËTAR                                ANËTAR                                     KRYESUES 

 

KLODIAN KURUSHI                    ARTUR KALAJA                        SOKOL SADUSHI 
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