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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 35 i Regj. Themeltar 

Nr. 35 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Sokol  Sadushi  Kryesues 

    Ervin Pupe   Anëtar 

Ilir Panda   Anëtar    

 

në datën 27.04.2021, mori në shqyrtim, në dhomën e këshillimit, çështjen 

administrative me nr. 35-2021 akti me:  

 

KËRKUES:   Violeta Aliaj 

 

OBJEKTI:  Pezullim i ekzekutimit të vendimit nr. 4537, datë 21.09.2015 i 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me 

vendimin nr. 50, datë 18.01.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit 

Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen administrative me palë: 

 

PADITËS:  Violeta Aliaj 

 

E PADITUR:  Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes se Territorit Tiranë 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe diskutoi, në dhomë këshillimi, 

çështjen në tërësi, 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se, paditësja Violeta Aliaj i është 

drejtuar me padi Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, duke kërkuar “Marrjen 

e masës së sigurimit të padisë duke u vendosur pezullimi i zbatimit të veprimeve të paligjshme 

te INUK te kryera me vendimit nr. 03, datë 25.06.2015 nr. seria 000234 "Për pezullimin e 

punimeve" dhe vendimit nr. 6, datë 25.06.2015 me nr. 000435 serie "Për dënimin me gjobë si 

edhe i çdo veprimi tjetër të paligjshëm që do të kryhet në të ardhmen nga INUK lidhur 

me"ndërtimin e një platforme druri me sipërfaqe 10 m2”, në adresën Kryqëzimi rruga "Gjike 
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Kuqali" me rruga "Sulejman Delvina", Njësia Bashkiake nr. 5, Tiranë. Konstatimi i 

pavlefshmërisë absolute të veprimit administrativ të kryer nga i padituri me procesverbalin 

nr. 19, datë 15.06.2015 "Për konstatimin e kundravajtjes"; Saktësimi i  të drejtave dhe 

detyrimeve midis paditësit dhe palës se paditur duke u vërtetuar nga gjykata se ndërtimi është 

i ligjshëm dhe është kryer në bazë të nenit 41 të ligjit nr. 107/2014 "Për planifikimin dhe 

zhvillimin e territorit" në bazë të deklaratës paraprake për kryerjen e punimeve, miratuar 

nga Njësia Bashkiake nr. 5 Tiranë, me shkresën me nr. 1436/1 prot, datë 21.05.2015. 

Saktësimi i të drejtave dhe detyrimeve midis paditësit dhe palës së paditur duke u detyruar 

padituri të njohë paditësen si zotëruese të një ndërtimi të ligjshëm "Një platforme druri me 

sipërfaqe 10 m2", në adresën kryqëzimi i Rrugës "Gjike Kuqali" me rrugën "Sulejman 

Delvina", Njësia Bashkiake nr. 5, Tiranë. Urdhërimi i të paditurve të mos kryejnë ndaj 

paditëses veprime të tjera që e shqetësojnë atë në gëzimin e pronës të ndërtuar me leje: 

Njohja dhe pagimi i shpenzimeve gjyqësore e avokat”. 

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 4537, datë 

21.09.2015, ka vendosur: 

“Rrëzimin e padisë”. 

3. Gjykata ka konkluduar në vendimmarrjen e saj se, procesverbali i konstatimit të 

shkeljes nr. 19, datë 15.06.2015, i mbajtur nga pala e paditur, vendimi i dënimit me gjobë 

nr.6, datë 25.06.2015 i nxjerrë nga pala e paditur, me të cilin është sanksionuar paditësja 

Violeta Aliaj në shumën 150.000 lekë, si dhe vendimi për pezullimin e punimeve nr. 3, datë 

25.06.2015, janë  nxjerrë në përputhje me nenin 9, pika 1 të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 

“Për inspektimin e ndërtimit” dhe me nenin 52 të ligjit nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe 

zhvillimin e territorit” dhe si të tillë nuk mund të konsiderohen akte administrativ absolutisht 

të pavlefshëm, sipas gërmës “b” të nenit 116 të Kodit të Procedurave Administrative, pasi 

janë nxjerrë nga organi kompetent brenda kompetencave ligjore. Përfundimisht gjykata ka 

vlerësuar se padia duhet të rrëzohet. 

4. Kundër vendimit nr. 4537, datë 21.09.2015 të Gjykata Administrative e Shkallës së 

Parë Tiranë, ka paraqitur ankim pala paditëse, duke kërkuar ndryshimin e këtij vendimi dhe 

pranimin e padisë, duke parashtruar këto shkaqe: 

- Vendimi i gjykatës është rrjedhojë e interpretimit të gabuar e të shkeljes së ligjit dhe 

të akteve nënligjore që kanë dalë në zbatim të ligjeve që normojnë planifikimin dhe 

zhvillimin e territorit. 

-Me shkresën nr. 1436/1 prot, datë 21.05.2015 të Njësisë Bashkiake nr. 5, Tiranë 

është miratuar deklarata për kryerje punimesh duke pranuar se pronari i njësisë mund të bëjë 

çdo lloj përmirësimi që nuk cenon qëndrueshmërinë e ndërtesës. Pas këtij momenti, është 

ndërtuar platforma e drurit me sipërfaqe 10 m2. 

- Pala e paditur ka nxjerrë vendimin me të cilin ka vendosur gjobën në shumën 

150.000 lekë, si dhe pezullimin e punimeve. Këto vendime janë nxjerrë në mungesë të 

kompetencës, pasi nxjerrja e këtyre akteve është kompetencë e INUV pranë Bashkisë Tiranë. 

- Çdo veprim i organeve shtetërore që bie në kundërshtim me deklaratën e veçantë për 

kryerje punimesh dhe miratimin e saj nga organi kompetent është antiligjor dhe cenon rëndë 

nenin 1 të Protokollit nr. 1 të KEDNJ. 

-Në rastin e çështjes konkret pala e paditur po vepron në tejkalim dhe në shkelje 

flagrante të kushtetutës dhe të ligjit dhe për këtë shkak aktet administrativ objekt gjykimi 

duhet të konstatohen të paligjshme pasi paditësi ka një interes të arsyeshëm për t’u mbrojtur. 

Ndërtimi i përkohshëm i kryer nga paditësja nuk është i paligjshëm por i kryer në përputhje 

me nenin 39 dhe 41 të ligjit nr. 107/2014. 

-Në rastin konkret paditësja ka deklaruar përpara Njësisë Bashkiake nr. 5 Tiranë se do 

të kryente përmirësim të imazhit dhe ambienteve përreth biznesit dhe bashkë me të ka 

deklaruar dhe projektin e punimeve të hartuar. Njësia Bashkiake e ka miratuar këtë deklaratë 

dhe paditësja ka vazhduar kryerjen e punimeve. 
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-Pala e paditur INUK edhe sikur të ketë ndonjë pretendim se leja e ndërtimit është 

dhënë në kundërshtim me aktet ligjore duhet t’i drejtohet gjykatës dhe nuk mund të 

ndërmarrë nisma abuzive në dëm të mbajtësit të lejes së ndërtimit. 

5. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 50, datë 18.01.2019, ka 

vendosur: 

“Mospranimin e ankimit kundër vendimit nr. 4537, datë 21.09.2015 të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë në lidhje me kërkimin për  kundërshtimin e 

vendimit nr. 06, datë 25.06.2015 të INUK. Lënien në fuqi të vendimit nr. 4537, datë 

21.09.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë në lidhje me  kërkimet e 

tjera, të cilat  janë rrëzuar me anë të tij.” 

    6. Gjykata ka konkluduar në vendimmarrjen e saj se, vendimi nr. 4537, datë 

21.09.2015 i  Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, është rrjedhojë e një analize 

të hollësishme të rrethanave të faktit e të ligjit dhe për këtë shkak duhet të lihet në fuqi, për 

një pjesë të objektit të padisë dhe për pjesën tjetër të vendoset mospranimi i ankimit. 

6.1. Në lidhje me kërkimin për  kundërshtimin e vendimit nr. 06, datë 25. 06.2015 të 

INUK, bazuar në nenin 45 të ligjit nr. 49, date 03.05.2012 “Për gjykatat administrative dhe 

gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, duhet të vendoset mospranimi i ankimit pasi 

gjoba me të cilën është sanksionuar paditësja është në vlerën 150.000 lekë, pra më e vogël se 

20- fishi i pagës minimale në shkallë vendi. 

6.2. Gjykata Administrative e Apelit ka arritur në këtë konkluzionin me të njëjtin 

arsyetim si edhe gjykata e shkallës së parë. 

7. Kundër vendimit nr. 50, datë 18.01.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit, ka 

paraqitur rekurs pala paditëse, Violeta Aliaj e cila ka kërkuar ndryshimin e këtij vendimi dhe 

të vendimit nr. 4537, datë 21.09.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë  

dhe pranimin e padisë, duke parashtruar këto shkaqe: 

- Vendimet e gjykatave janë marrë në kundërshtim me ligjin dhe të akteve nënligjore 

që kanë dalë në zbatim të ligjeve që normojnë planifikimin dhe zhvillimin e territorit. 

-Me shkresën nr. 1436/1 prot, datë 21.05.2015 të Njësisë Bashkiake Nr. 5, Tiranë 

është miratuar deklarata për kryerje punimesh duke pranuar se pronari i njësisë mund të bëjë 

çdo lloj përmirësimi që nuk cenon qëndrueshmërinë e ndërtesës. Pas këtij momenti, është 

ndërtuar platforma e drurit me sipërfaqe 10 m2. 

- Pala e paditur ka nxjerrë vendimin me të cilin ka vendosur gjobën në shumën 

150.000 lekë, si dhe pezullimin e punimeve. Këto vendime janë nxjerrë në mungesë të 

kompetencës, pasi nxjerrja e këtyre akteve është kompetencë e INUV pranë Bashkisë Tiranë. 

  8. Në datë 19.03.2021, nga pala e paditur Violeta Aliaj, është paraqitur përpara 

Gjykatës së Lartë, kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 50, datë 

18.01.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit i cili ka lënë në fuqi vendimin nr. 4537, 

datë 21.09.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, duke parashtruar 

këto shkaqe: 

-Përmbaruesi Gjyqësor Privat Altin Vako, me shkresën nr. 522 prot, datë 05.03.2021, 

lajmëron për ekzekutimin vullnetar të detyrimit në shumën 266.400 lekë, në zbatim të titullit 

ekzekutiv vendimit nr. 4537, datë 21.09.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë lënë në fuqi me vendimin nr. 50, datë 18.01.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit. 

-Për shkak, se ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit nr. 50, datë 18.01.2019 të 

Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, i cili ka lënë në fuqi vendimin nr. 4537, datë 

21.09.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, do të ketë efekte financiare 

të konsiderueshme për Violeta Aliaj, në mbështetje të neneve 449 dhe 479/a të K.P.C, kërkoj 

pezullimin e këtij vendimi. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ  

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

Procedurës Civile dhe ligji nr. 49, datë 03.05.2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin 
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e mosmarrëveshjeve administrative” (në vijim ligji 49/2012) kanë ofruar në disponibilitetin e 

palëve mjete që garantojnë mbrojtje të përkohshme procedurale. Të tilla janë kërkesat e 

palëve mbi masat e sigurimit të padisë, sipas nenit 202 e vijues të Kodit të Procedurës Civile 

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

ekzekutim të përkohshëm, sipas nenit 317 të 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. 

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 parashikohet: 

“1. Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të 

vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: 

a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të 

pariparueshme; dhe/ose 

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

vendimit.”. 

12. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, Kolegji Administrativ i 

Gjykatës së Lartë vlerëson se, në një gjykim të natyrës të së drejtës publike, siç është edhe 

gjykimi administrativ, është e detyrueshme për kërkuesin, ashtu si edhe për gjykatën që do të 

vlerësojë pranimin ose jo të kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, 

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, ose argumente konkret 

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

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

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

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

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

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

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

formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për 
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pezullim.Mungesa në kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore passjell mospranimin 

e kërkesës për pezullim. 

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

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

kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe 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 Violeta Aliaj kërkon 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor për shumën 266.400 lekë, Kolegji 

Administrativ vlerëson se kjo kërkesë, në tërësinë e saj, motivohet me shkaqe që kanë të 

bëjnë vetëm me drejtësinë, bazueshmërinë në prova dhe në ligj, të vendimeve të dhëna nga 

gjykata administrative e shkallës së parë dhe ajo e Apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat ky 

Kolegj i vlerëson në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit 

të Gjykatës Administrative të Apelit.  

17. Për sa i përket motivit të fundit dhe të vetëm, që formalisht përfshihet në rastin e 

shkronjës “a”, të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji vëren 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.  

18. Kolegji vlerëson të evidentojë se, duke mbajtur parasysh edhe natyrën e 

mosmarrëveshjes mes palëve, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, si edhe natyrën dhe 

vlerën e detyrimeve që kërkohet të ekzekutohen në çështjen konkrete në shqyrtim, në 

interpretim dhe zbatim të drejtë të ligjit procedural, mbetet thjesht një kërkim dhe pretendim 

hipotetik dhe, si i tillë, i pambështetur në ligj. Pretendimi i palës kërkuese se ekzekutimi i 

menjëhershëm i një shume të konsiderueshme prej 266.400 lekë do të ketë efekte financiare 

për Violeta Aliaj, nuk janë shkaqe legjitime për të pezulluar ekzekutimin e vendimit gjyqësor 

të formës së prerë. 

Mbështetur sa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën, e 

paraqitur nga kërkuesi Violeta Aliaj, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë.      

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

datë 03.05.2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”, si dhe nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

V E N D O S I: 

 

 Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala e paditur, Violeta Aliaj për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 4537, datë 21.09.2015 i Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 50, datë 18.01.2019 nga  Gjykata Administrative e 

Apelit Tiranë. 

  

      Tiranë, më 27.04.2021 

 

 

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

 

  Ilir PANDA                                          Ervin PUPE                                   Sokol  SADUSHI 
 


