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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 43 i Regj. Themeltar 

Nr. 43 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Sokol      SADUSHI    Kryesues 

    Sokol      BINAJ    Anëtar 

Klodian  KURUSHI    Anëtar  

 

në datën 14.05.2021, mori në shqyrtim, në dhomën e këshillimit, çështjen 

administrative me nr. 43-2021 akti me:  

 

KËRKUES:   Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

 

OBJEKTI:  Pezullim i ekzekutimit të vendimit nr. 2253, datë 11.07.2019 të 

Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen administrative me palë: 

 

PADITËS:  Ramazan Rama, Hamide Peraj (Rama), Hike Rama, Arben Rama, 

Rudina Rama (Hoxha), Lumturie Rama, Selim Rama, Fatos Rama , 

Fatmir Rama , Sabri Elezi, Muharrem Elezi, Hasan Ademi 

 

E PADITUR:             Këshilli i Ministrave, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

 

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, paditësit Ramazan Rama, Hamide 

Peraj (Rama), Hike Rama, Arben Rama, Rudina Rama (Hoxha), Lumturie Rama, Selim 

Rama, Fatos Rama, Fatmir Rama, Sabri Elezi, Muharrem Elezi, Hasan Ademi kanë qenë 

banor të fshatit Zall Mner, Njësia Administrative Zall Bastar, Bashkia Tiranë. Ata kanë 



2 
 

investuar me kërkesëpadi Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, duke kërkuar“Detyrimin e të 

paditurve, të dëmshpërblejnë paditësit në lidhje me shpronësimet e bëra për ndërtimin e 

ujëmbledhësit të Bovillës Tiranë duke llogaritur edhe vlerën e dëmit të shkaktuar nga 

moskompensimi në kohë”. 

 2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 1413, datë 17.02.2012, ka 

vendosur: 

 “Rrëzimin e padisë”. 

3. Kundër vendimit nr. 1413, datë 17.02.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

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

padisë. 

 4. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 690, datë 20.03.2013, ka vendosur: 

 “Prishjen e vendimit nr. 1413, datë 17.02.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë 

dhe dërgimin e çështjes për gjykim në po atë gjykatë, me tjetër trup gjykues”. 

 5. Kundër vendimit nr. 690, datë 20.03.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë ka bërë 

rekurs Avokatura e Shtetit, pranë Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit, e cila ka 

kërkuar, prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 

1413, datë 17.02.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

 6. Gjykata e Lartë, me vendimin nr. 4233, datë 17.12.2015 ka vendosur:  

 “Mospranimin e rekursit, të paraqitur nga Avokatura e Shtetit, pranë Ministrisë së 

Punëve Publike dhe Transportit, ndaj vendimit nr. 690, datë 20.03.2013 të Gjykatës së Apelit, 

Tiranë”. 

 7. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 2330, datë 23.03.2016,ka 

vendosur: 

 “Shpalljen e moskompetencës lëndore të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për 

çështjen civile me nr. 5890 akti, datë 08.02.2016 regjistri. Dërgimin për shqyrtimin e 

kërkesëpadisë dhe akteve shoqëruese Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë”. 

 8. Kundër vendimit nr. 2330, datë 23.03.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë 

ka paraqitur rekurs pala paditëse, e cila ka kërkuar prishjen e këtij vendimit dhe kthimin e 

çështjes për gjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.  

 9. Gjykata e Lartë, me vendimin nr.1791, datë 31.05.2016 ka vendosur: 

 “Mospranimin e rekursit, për shkak të heqjes dorë nga ankimi i paditësve”. 

10. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 6174, datë 

22.12.2016, ka vendosur: 

“Rrëzimin e padisë “. 

11. Gjykata ka konkluduar në vendimmarrjen e saj se, paditësit nuk kanë një interes të 

ligjshëm në ngritje e padisë për tu dëmshpërblyer, pasi nuk kanë qenë banorë të fshatit Zall 

Mner në datë 01.08.1991. Për rrjedhojë nuk janë subjekt i ligjit nr. 7501, datë 19.07.1991 

“Për  Tokën”.  

12. Kundër vendimit nr. 6174, datë 22.12.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës 

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

pranimin e padisë. 

13. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 2253, datë 11.07.2019 ka 

vendosur: 

“Ndryshimin e vendimit nr. 6174, datë 22.12.2016 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë. Pranimin e pjesshëm të kërkesë padisë”. 

    14. Gjykata ka konkluduar në vendimmarrjen e saj se, vendimi nr. 2253, datë 

11.07.2019 i  Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë është  marrë në vlerësim të 

gabuar të ligjit material dhe provave dhe, si i tillë, duhet të ndryshohet dhe padia të pranohet 

pjesërisht. Gjykata Administrative e Apelit ka arritur në këtë konkluzionin, se referuar 

anekseve të VKM nr. 317, datë 19.06.1995, familjet e paditësve nuk janë përfshirë në listat që 
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priten të sistemohen në qytet, emrat e tyre janë pjesë e listave emërore “lista emërore 

familjeve që janë kthyer në trojet e tyre pas datës 30.06.1994 dhe pasuritë e patundshme që 

kanë këto familje në fshatin Zall Mner”. 

15. Kundër vendimit nr. 2253, datë 11.07.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit 

ka paraqitur rekurs pala e paditur (kërkuese), Ministria e Financave dhe Ekonomisë, e cila ka 

kërkuar ndryshimin e këtij vendimi dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 6174, datë 22.12.2016 

të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe pushimin e gjykimit, duke 

parashtruar këto shkaqe: 

- Vendimet e gjykatave janë marrë në kundërshtim me ligjin. 

- Padia e paraqitur nga pala paditëse është parashkruar, referuar nenit 112 të Kodit 

Civil. 

 -Gjykata ka gabuar kur ka legjitimuar si palë të paditur në gjykim Ministria e 

Financave dhe Ekonomisë. 

- Paditësi nuk legjitimohen në kërkimet e tyre. 

  16. Nga pala e paditur, (kërkuese) Ministria e Financave dhe Ekonomisë është 

paraqitur përpara Gjykatës së Lartë kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 

2253, datë 11.07.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit, duke parashtruar këto shkaqe: 

-Përmbaruesi Gjyqësor Privat, Rigels Bejko, me shkresën nr. 96 prot, datë 

27.01.2021, ka bërë lajmërim për ekzekutimin vullnetar të detyrimit në shumën 59.679.375 

(pesëdhjetë e nëntë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e treqind e shtatëdhjetë e 

pesë) lekë, si dhe shpenzimet e ekzekutimit, në zbatim të titullit ekzekutiv, vendimit nr. 2253, 

datë 11.07.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

 - Në rast se Ministria e Financave dhe Ekonomisë do të ekzekutonte vendimin dhe 

Gjykata e Lartë do të vendoste të prishte vendimin e Gjykatës Administrative të Apelit, 

atëherë ekzekutimi i vendimit në këtë kohë do të sillte pasoja të rënda, për shkak se kjo 

shumë është relativisht e konsiderueshme për t’u ekzekutuar dhe e pamundur të rikthehet në 

llogarinë e Ministria e Financave dhe Ekonomisë. 

 -Në mbështetje të neni 479 të KPC, pala iniciuese e procesit kërkon nga gjykata 

pranimin e kërkesës sipas objektit. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ  

 

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

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

e mosmarrëveshjeve administrative” (në vijim ligji 49/2012) kanë ofruar në disponibilitetin e 

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

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

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

ekzekutim të përkohshëm, sipas nenit 317 të 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. 

18. 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 
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standardin e efektivitetit të vetë mjetit kryesor, nga i cili ato varen, konkretisht, padisë dhe 

ankimeve. 

19. 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.”. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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 pariparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit 

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

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

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

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

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

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

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

mospranimin e kërkesës për pezullim. 

23. 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. 

24. Kolegji pasi mori në shqyrtim rrethanat e çështjes dhe shkaqet e parashtruara në 

kërkesën për pezullim nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, vlerësoi se ka shkaqe nga 

ato që justifikojnë pezullimin e procedurës përmbarimore të ekzekutimit të titullit ekzekutiv 

vendimi gjyqësor i formës së prerë nr. 2253, datë 11.07.2019 i Gjykatës Administrative të 

Apelit, deri në shqyrtimin e rekursit në Gjykatën e Lartë. 
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20. Kolegji mban në vëmendje faktin se debati gjyqësor midis palëve ndërgjyqëse 

është përqendruar tek çështja nëse paditësit ishin banor të fshatit Zall Mner në datë 

01.08.1991 dhe njëkohësisht subjekte të ligjit nr. 7501, datë 19.07.1991 “Për tokën”. 

21. Nga ana tjetër, Kolegji sjell në vëmendje faktin se në rastin konkret kemi dy 

vendime gjyqësore krejtësisht të kundërta. Gjykata e Administrative e Apelit ka arritur në 

konkluzione të ndryshme nga ato të gjykatës së shkallës së parë, në lidhje me faktin se pala 

paditëse kanë qenë banues të fshatit Zall Mner dhe njëkohësisht subjekte të ligjit nr. 7501, 

datë 19.07.1991 “Për tokën”. Kjo do të thotë se për këtë çështje dy trupa gjyqësore të 

ndryshme, kanë mbajtur qëndrime të kundërta.   

22. Kolegji çmon se para se të merret në shqyrtim rekursi i palës së paditur dhe para 

se Kolegji të konkludojë se cili nga qëndrimet e gjykatave është i ligjshëm dhe i drejtë, 

ekzekutimi i vendimit të formës së prerë për rimbursimin e vlerës prej 59.679.375                                  

(pesëdhjetë e nëntë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e treqind e shtatëdhjetë e 

pesë ) lekë, palës kreditore gjyqfituese, vlerësohet si një rrethanë që në rastin konkret mund të 

sillte pasoja të rënda për interesin publik.  

23. Në këtë përfundim, Kolegji, arriti duke mbajtur parasysh se vlera monetare objekt 

gjykimi prej 59.679.375 (pesëdhjetë e nëntë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e 

treqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë, është një shumë e konsiderueshme, të cilat i shërbejnë të 

ardhurave dhe financave publike që në rastin konkret mblidhen nga ana e palës debitore 

(kërkuese) Ministria e Financave dhe Ekonomisë në ushtrim të veprimtarisë së saj.  

24. Në vlerësimin e Kolegjit këto shkaqe janë të tilla që justifikojnë zbatimin e nenit 

479 të Kodit të Procedurës Civile mbi vendimin e Gjykatës Administrative të Apelit. 

Mbështetur sa më sipër, Kolegji konkludon se ka vend për të pranuar kërkesën, e paraqitur 

nga pala kërkuese (debitore) Ministria e Financave dhe Ekonomisë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 2253, datë 11.07.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

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: 

 

 Pranimin e kërkesës së paraqitur nga pala e paditur (kërkuese), Ministria e Financave 

dhe Ekonomisë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2253, datë 11.07.2019 të 

Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

               Tiranë, më 14.05.2021 

 

  

     ANËTAR                                           ANËTAR                                      KRYESUES 

  

  Sokol BINAJ                                 Klodian KURUSHI                          Sokol SADUSHI 
 
 


