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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

Nr. 60/8 i Regjistrit Themeltar 

 

V E N D I M 

 

“PËR KTHIMIN E KËRKESËS DHE AKTEVE” 

 

Unë gjyqtari relator Asim VOKSHI, pasi shqyrtova materialet e çështjes nr. 60 akti, që i 

përket palëve të mëposhtme: 

 

KËRKUES:       Shpëtime Kalemi 

OBJEKTI:      Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 4561, datë 03.11.2017 

të Gjykatës Administrative të Apelit. 

BAZA LIGJORE:  Neni 474 të Kodit të Procedurës Civile. 

 

KONSTATOVA: 

 

1. Se në çështjen objekt gjykimi pala e paditur Shpëtime Kalemi ka paraqitur kërkesë për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit. Nga verifikimet e 

kryera, rezulton se kërkesa e paraqitur nga kërkuesja nuk përmban nënshkrimin e avokatit që 

përfaqëson palën dhe as prokurë bashkëlidhur, çka përbën të metë sipas parashikimit të nenit 

56/d, pika 1, të ligjit nr. 49/2012  “Për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e 

Mosmarrëveshjeve Administrative” (i ndryshuar), në të cilin parashikohet se:  

“1. Rekursi duhet të përmbajë:  

a) palët ndërgjyqëse;  

b) vendimin që kundërshtohet;  

c) paraqitjen e përmbledhur të fakteve të çështjes;  

ç) shkaqet për të cilat kërkohet prishja e vendimit, si dhe argumentet që mbështesin 

pretendimin se ekzistojnë shkaqe për rekurs sipas parashikimeve të nenit 58 të këtij ligji;  

d) prokurën e avokatit që përfaqëson palën.” 

2. Neni 57 i ligjit nr. 49/2012  “Për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e 

Mosmarrëveshjeve Administrative” (i ndryshuar) parashikon se: 

“1. Bashkë me rekursin duhet të paraqiten:  

a) kopje të rekursit dhe të dokumenteve të tjera në numër aq sa janë personat që marrin 

pjesë në çështje si palë;  

b) (shfuqizuar me ligjin nr.49/2021)  

2. Në rast se rekursi nuk plotëson kushtet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni, si dhe 

kur ai nuk është nënshkruar ose nuk është paraqitur në përputhje me nenin 56/a të këtij ligji, 

gjyqtari i vetëm ose relatori që ka dhënë vendimin njofton palën që të ndreqë të metat brenda 

5 ditëve. Shqyrtimi i rekursit sipas këtij neni bëhet në dhomë këshillimi.  

3. Kur ankuesi nuk plotëson ose nuk ndreq të metat brenda afatit, rekursi quhet se nuk 

është paraqitur dhe i kthehet ankuesit me vendim, së bashku me aktet e tjera të paraqitura 

prej tij. Kundër vendimit të gjyqtarit për kthimin e rekursit mund të bëhet rekurs i veçantë.  
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4. Kur të metat e rekursit janë plotësuar në afat, ai quhet i paraqitur që nga data e 

regjistrimit të tij në gjykatë.” 

3. Neni 474 i Kodit të Procedurës Civile parashikon se: 

“Rekursi dhe të gjitha kërkesat e tjera që paraqiten në Gjykatën e Lartë nënshkruhen nga 

avokati që e përfaqëson palën dhe, nëse pala e kërkon, edhe nga kjo e fundit.” 

4. Në referim të sa më sipër, bazuar në nenet 474 të Kodit të Procedurës Civile dhe 

60(1/1) të ligjit nr. 49/2012 “Për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve 

Administrative” (i ndryshuar), konstatohet se rekursi paraqitet me të meta si vijon: 

-mungon prokura e avokatit që përfaqëson palën dhe aktet bashkëlidhur nuk janë të 

nënshkruara nga avokati.  

5. Me qëllim plotësimin e të metave të kërkesës, kërkuesi është njoftuar nëpërmjet 

“Vendim për plotësimin e të metave të kërkesës” datë 18.10.2021. Për të garantuar të drejtat e 

kërkuesit në proces është realizuar edhe njoftimi i përfaqësuesit vërtetuar nëpërmjet dëftesës 

së komunikimit nr. 60 akti datë 18.10.2021. 

6. Në nenin 60 pika 1/1 e ligjit nr. 49, datë 03.05.2012 “Për gjykatat administrative dhe 

gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar me ligjin 49/2021 parashikohet se: 

“Kur të metat e rekursit nuk janë konstatuar nga gjykata më e ulët, relatori i çështjes në 

Gjykatën e Lartë me vendim njofton palën për të plotësuar të metat brenda 5 ditëve. Kur të 

metat e rekursit nuk plotësohen brenda afatit të caktuar, relatori, në dhomë këshillimi, vendos 

kthimin e rekursit. Kundër vendimit të relatorit të çështjes në Gjykatën e Lartë për kthimin e 

rekursit nuk lejohet ankim.” 

7. Nga sa më sipër gjykata konkludon se të metat e kërkesës janë thelbësore, pasi kërkesa 

nuk është shoqëruar me të gjitha aktet provuese të domosdoshme për gjykimin e saj. Kolegji 

Administrativ i Gjykatës së Lartë nuk mund të shqyrtojë këtë kërkesë pa praninë e palëve në 

dhomë këshillimi në zbatim të nenit 399/7 të Kodit të Procedurës Civile.  

8. Për sa më sipër, gjyqtari relator vlerëson se duhet të vendoset kthimi kërkesës së 

çështjes administrative me nr. 60 Regjistri Themeltar., datë regjistrimi 11.10.2021 kërkueses, 

Shpëtime Kalemi. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Bazuar në nenin 60(1/1) të ligjit nr. 49/2012 “Për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e 

Mosmarrëveshjeve Administrative”, i ndryshuar, si dhe nenin 474 të Kodit të Procedurës 

Civile, 

 

V E N D O S A : 

1) Kthimin e kërkesës nr. 60 Regjistri Themeltar., datë regjistrimi 11.10.2021 të 

kërkueses Shpëtim e Kalemi. 

2) Të bëhet njoftimi i palës kërkuese për këtë vendim nga sekretaria gjyqësore në 

përputhje me rregullat për njoftimin e akteve. 

3) Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankim. 

4) Tiranë, më datë __.__.____. 

 

GJYQTARI RELATOR 

 

Asim VOKSHI 

 


