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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV
___________________________________________________________________________
Nr.23 i  Regj.Themeltar
Nr.23 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 15/02/2021 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Departamenti i Administratës Publike Tiranë

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.669 (86-2020-817), datë
29.06.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile

në çështjen me palë:

PADITËS: Meri Lisi

PADITUR: Ministria e Financave
Departamenti i Administratës Publike Tiranë

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË

pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe diskutoi çështjen në tërësi në
dhomën e këshillimit,

VËREN

I. Rrethanat e çështjes

1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se pala paditëse Meri
Lisi është konfirmuar si nëpunëse civile në pozicionin “Specialiste” në Sektorin e Pagesave
Elektronike në Drejtorinë Operacionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit pranë palës
së paditur Ministrisë së Financave.
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2. Në bazë të urdhrit nr. 179, datë 18.10.2013 të Kryeministrit “Për miratimin e
strukturës dhe të organikës së Ministrisë së Financave”, Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë
së Financave, nëpërmjet shkresës nr. 16965 prot, datë 08.11.2013 ka njoftuar paditësen Meri
Lisi se për arsye të ristrukturimit të institucionit, Ministria ka pësuar ndryshime në
organizimin e saj; konkretisht kanë ndryshuar kriteret e veçanta të arsimit për pozicionin
specialist në Sektorin e Pagesave Elektronike dhe në pamundësi të ofrimit të një pozicioni të
të njëjtit nivel apo të një niveli më poshtë, propozohet kalimi në listë pritje. Sipas shënimit
paditësja është shprehur që ka marrë njoftimin si më lart, por që nuk është dakort me kushtet
apo kriteret si më sipër.

3. Me shkresën nr. 1650/3 prot, datë 26.11.2013, konkretisht në pikën 45, pala e
paditur Departamenti i Administratës Publike në lidhje me paditësen Meri Lisi në pozicionin
“Specialist” në Sektorin e Pagesave Elektronike në Drejtorinë Operacionale në Drejtorinë e
Përgjithshme të Thesarit, është shprehur se miratohet kalimi në listë pritje, në kuadër të
ristrukturimit. Në vijim, me shkresën nr. 16965/1 prot, datë 09.12.2013 të Sekretarit të
Përgjithshëm të Ministrisë së Financave, është bërë njoftimi i paditëses Meri Lisi për
miratimin e kalimit në listë pritje nga ana e DAP, ku njëkohësisht i është kërkuar që të bëhet
dorëzimi i dokumentacionit administrativ dhe bazës materiale që mban me inventar brenda
një afati prej 5 (pesë) ditësh, si dhe i është bërë me dije se përfiton pagën për lejen vjetore të
pakryer për vitin 2013.

4. Rezulton se me shkresën nr. 16965/2 prot, datë 09.12.2013 “Njoftim për vendimin
e miratimit të kalimit në listën e pritjes” të Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së
Financave, është vendosur të miratohet kalimi në listë pritje i znj. Meri Lisi, në pozicionin
“Specialist” në Sektorin e Pagesave Elektronike në Drejtorinë Operacionale.

5. Për sa më sipër, paditësi duke pretenduar se pala e paditur ka vepruar në
kundërshtim me ligjin, i është drejtuar gjykatës me padinë objekt gjykimi.

6. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 836 (80-
2017-866), datë 06.03.2017 ka vendosur: “Rrëzimin e padisë. Shpenzimet gjyqësore në
ngarkim të palës paditëse”.

7. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.669 (86-2020-817),
datë 29.06.2020 ka vendosur: “Ndryshimin e vendimit nr. 836 (80-2017-8661), datë
06.03.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë në këtë mënyrë: - Pranimin
e padisë pjesërisht. - Konstatimin e pavlefshëm të shkresës nr. 1650/1 Prot., date 26.11.2013
të Departamentit të Administratës Publike për disponimin që i përket paditëses Meri Lisi dhe
të shkresës nr. 16965/2 Prot., datë 09.12.2013 “Njoftim për kalim në liste pritje” të
Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Financave. - Detyrimin e palëve të paditur të
rikthejnë paditësen Meri Lisi në pozicionin e mëparshëm të punës ose në një pozicion të
paravlefshëm me të dhe t’i paguajnë pagën e munguar nga koha e largimit nga shërbimi civil
deri në rikthim në detyrë. - Rrëzimin e padisë për kërkimet e tjera”.

8. Më datë 05.01.2021 Departamenti i Administratës Publike Tiranë, ka paraqitur në
Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së
prerë, në thelb parashtron sa vijon:

- Gjykata Administrative e Apelit nuk ka analizuar provat dhe faktet e çështjes, si dhe
nuk i ka dëgjuar palët. Në këtë mënyrë, ajo ka cënuar të drejtat  palëve në gjykim,
duke mos kryer një gjykim  të drejtë, të pavaruar dhe të paanshëm.

- Është e pakuptim dhe haptazi e pabazuar ligjërisht që të ngarkohet përveç Ministrisë
së Financave dhe Ekonomisë dhe Dap me detyrimin për t’i paguar pagën e munguar,
ndërkohë që procedura është bazuar në ligjin nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i
nëpunësit civil”.
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- Ekzekutimi i këtij vendimi do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme, pasi
dhënia e pagës prej vitit 2013 do të prodhonte dëme të rënda monetare dhe të
pariparueshme.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ

9. 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. 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 atçastshëm 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 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.”.

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 inicuesit 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
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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 pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për
pezullim.

15. Mungesa në kërkesat që paraqiten 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.

16. Duke ju rikthyer çështjes në shqyrtim, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë,
në funksion të zgjidhjes së saj, vlerëson se kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të
formës së prerë e paraqitur nga pala e paditur, Departamenti i Administratës Publike Tiranë,
është e bazuar në ligj dhe si e tillë duhet të pranohet.

17. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1, të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese Departamenti i Administratës
Publike Tiranë, gjendet edhe kopja e rekursit, të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit
gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimi.

18. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën
e paraqitur nga pala kërkuese, Departamenti i Administratës Publike Tiranë, të cilët nuk kanë
parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për
qëndrimin e tyre.

19. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, Departamenti i
Administratës Publike Tiranë kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji
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.

20. 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 Administrativ
vëren se pala kërkuese Departamenti i Administratës Publike Tiranë ka parashtruar dhe
argumentuar lidhur me rrethanën konkrete për ta vlerësuar se jemi përpara rastit kur Gjykata
e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të
vinin pasoja të rënda financiare për palën kërkuese, Departamenti i Administratës Publike
Tiranë.

21. Kolegji Administrativ 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 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, duke parashtruar njëkohësisht edhe argumenta dhe shpjegime
konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë mundësinë e ardhjes së tyre.

22. Kolegji vlerëson se kërkuesi me pretendimet e tij nuk synon të ndikojë dhe diktojë
vendimmarrjen e këtij Kolegji lidhur me themelin e mosmarrëveshjes. DAP njeh eventualisht
detyrimet që rrjedhin nga vendimmarrja e Gjykatës Administrative të Apelit, por për sa kohë
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detyrimet e lindura nga ky vendimi gjyqësor përfshijnë dhe subjekte të tjerë, DAP shfaqet në
pamundësi efektive për të ekzekutuar menjëherë detyrimin që ngarkon mbi të si palë debitore.
Gjithashtu, Kolegji çmon se DAP, si organ publik ka kapacitete të mjaftueshme financiare
për të ekzekutuar vendimmarrjen përfundimtare të çështjes nga Gjykata e Lartë dhe ky
kapacitet financiar i saj përkthehet në vetvete, si garanci materiale që siguron ekzekutimin e
vendimit.

23. Kolegji sjell në vëmendje dhe mban në konsideratë edhe faktin se në rastin
konkret kemi dy vendime gjyqësore të kundërta. Gjykata e apelit ka arritur në konkluzione të
ndryshme nga ato të gjykatës së shkallës së parë, në lidhje me interpretimin dhe zbatimin e
ligjit material mbi marrëdhënien juridike objekt gjykimi. Kjo do të thotë se për këtë çështje
dy trupa gjyqësore të ndryshme, kanë mbajtur qëndrime të ndryshme. Kolegji përveç
parashikimeve të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, në shkaqet e pezullimit, merr në
konsideratë dhe qëndrimet e ndryshme të gjykatave të faktit mbi zbatimin e ligjit procedural
dhe material, të cilat në çështjen objekt shqyrtimi ndikojnë në shkaktimin e dëmit për palën
kërkuese.

24. Për sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se ka vend për
të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese, Departamenti i Administratës Publike
Tiranë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 669 (86-2020-817), datë 29.06.2020 të
Gjykatës Administrative të Apelit.

PËR KËTO ARSYE,

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 1 pika 2 e ligjit nr.49/2012
“Për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative” dhe nenit
479 të Kodit të Procedurës Civile,

V E N D O S I:

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 669 (86-2020-817) datë 29.06.2020 të
Gjykatës Administrative të Apelit, të paraqitur nga Departamenti i Administratës Publike
Tiranë.

Tiranë, më datë 15.02.2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Ilir PANDA Ervin PUPE Sokol SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV
___________________________________________________________________________
Nr.25 i Regj.Themeltar
Nr.25 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 15/02/2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Vadik Çollaku, Indrit Çollaku, David Çollaku

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.1810, datë 13.06.2019 të
Gjykatës Administrative të Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile

në çështjen me palë:

PADITËS: Vadik Çollaku, Indrit Çollaku, David Çollaku

PADITUR: Inspektorati Vendor i Mbrojtjes së Territorit Durrës

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe diskutoi çështjen në tërësi në
dhomën e këshillimit,

VËREN

I. Rrethanat e çështjes

1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se pala paditëse Vadik
Çollaku, Indrit Çollaku, David Çollaku, janë vëllezër dhe pretendojnë se janë bashkëpronar
në Njësinë Tregtare “Flagship Center”.

2. Nga ana e palës së paditur Inspektorati Vendor i Mbrojtjes së Territorit Durrës,
është ushtruar kontroll pranë palës së paditur dhe kanë konstatuar se në objektin e sipërcituar
“po kryejnë punime pa leje brenda godinës me profile alumini dhe xham”, për këtë shkak
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është nxjerrë vendimin nr.4 datë 13.04.2016 “Për prishjen e objektit të kundërligjshëm” dhe
vendimi nr.9 datë 13.04.2016 “Për dënimin me gjobë” në  masën 500.000 lekë.

3. Përsa më sipër, paditësi duke pretenduar se pala e paditur ka vepruar në
kundërshtim me ligjin, i është drejtuar gjykatës me padinë objekt gjykimi.

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës, me vendimin nr.764, datë
14.09.2016 ka vendosur:
Rrëzimin e kërkesë padisë si të pabazuar në prova.

5. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.1810, datë 13.06.2019
ka vendosur:
Lënien në fuqi të vendimit nr.764, datë 14.09.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Durrës.

6. Më datë 22.01.2021 Vadik Çollaku, Indrit Çollaku, David Çollaku, ka paraqitur në
Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së
prerë, në thelb parashtron sa vijon:

- Gjykata Administrative e Apelit nuk është shprehur drejtë dhe nuk ka argumentuar
qartë shkaqet e mospranimit të ankimit dhe nuk ka respektuar drejtë Kodin e
Procedurës Civile.

- Gjykata Administrative e Apelit vijon të mbajë një qëndrim kontradiktor në arsyetimin
e vendimit të saj, duke ndjekur të njëjtin linjë paligjshmërie me gjykatën e shkallës së
parë.

- Gjykata ka pranuar ekzistencën e deklaratës paraprake të punimeve të depozituar në
protokollin e Bashkisë Durrës dhe mbi bazën e të cilit janë kryer punimet në pronën e
paditësave, duke hedhur poshtë pretendimin  në shkresën nr.339/1 prot., datë
10.03.2016 të Kryetarit të Bashkisë Durrës se punimet janë kryer në hapësirat e
përbashkëta dhe jo në pronën e e paditësave.

- Kërkojmë pezullimin e vendimit, pasi ekzistojnë shkaqet e parashikuara në nenin
479/a të K.Pr. Civile dhe këto shkaqe nuk kanë rënë dhe vazhdojnë të jenë ekzistente
dhe reale.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ

7. 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.

8. 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 atçastshëm 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.

9. 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
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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.”.

10. 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.
11. 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.

12. 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 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 pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për
pezullim.

13. 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.

14. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në funksion të zgjidhjes së çështjes
konkrete, vlerëson se kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e
paraqitur nga pala e paditur, Vadik Çollaku, Indrit Çollaku, David Çollaku, është e pabazuar
në ligj dhe si e tillë nuk duhet të pranohet.

15. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese Vadik Çollaku, Indrit Çollaku,
David Çollaku, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit
gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit.

16. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën
e paraqitur nga pala kërkuese Vadik Çollaku, Indrit Çollaku, David Çollaku, të cilat nuk kanë
parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për
qëndrimin e tyre.
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17. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Vadik Çollaku, Indrit
Çollaku, David Çollaku kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, 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.

18. 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 Administrativ
vëren se pala kërkuese Vadik Çollaku, Indrit Çollaku, David Çollaku 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 financiare për palën kërkuese Vadik Çollaku,
Indrit Çollaku, David Çollaku.

19. Kolegji Administrativ 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, vetëm parashtrimi formal i
pretendimit (shkakut) se ekzekutimi mund të sjellë pasoja të rënda financiare, si një shkak që
e përcakton vetë neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile, pa parashtruar
njëkohësisht edhe argumenta dhe shpjegime konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë
mundësinë e ardhjes së tyre.

20. Ky Kolegj, vlerëson të theksojë qëndrimin e Gjykatës së Lartë, e cila çon
automatikisht në rrëzimin e kërkesës si të pambështetur në ligj, se kërkesa për pezullimin e
ekzekutimit, vendoset kur kemi të bëjmë me vendime gjyqësore që mbartin detyrime për
palët dhe në rastin konkret jemi para rastit kur kërkesa është rrëzuar nga ana e gjykatës dhe
nuk ka ngarkuar me detyrime asnjë nga palët ndërgjyqëse.

21. Për sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend
për të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Vadik Çollaku, Indrit Çollaku, David
Çollaku, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1810, datë 13.06.2019 të Gjykatës
Administrative të Apelit.

PËR KËTO ARSYE,

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 1 pika 2 e ligjit nr.49/2012
“Për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative” dhe nenit
479 të Kodit të Procedurës Civile,

V E N D O S I:

Mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1810, datë
13.06.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit, të paraqitur nga Vadik Çollaku, Indrit
Çollaku, David Çollaku.

Tiranë, më datë 15.02.2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Ilir PANDA Ervin PUPE Sokol SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV
___________________________________________________________________________
Nr.27 i  Regj.Themeltar
Nr.27 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 15.02.2021 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Avokati i Shtetit pranë Ministrisë së Mbrojtjes

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.83, datë 11.12.2020 të Gjykatës
Administrative të Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile

në çështjen me palë:

KREDITOR: Shoqëria “Aquila & Victory Invest” sh.p.k

DEBITOR: Ministria e Mbrojtjes, Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile
Tiranë

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË

pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe diskutoi çështjen në tërësi në
dhomën e këshillimit,

VËREN
I. Rrethanat e çështjes

1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se pala kreditore,
Shoqëria “Aquila & Victory Invest” sh.p.k dhe Ministria e Punëve të Brendshme ka patur një
marrëdhënie kontraktore, e cila ka lindur nga kryerja e procedurës së prokurimit publik.

2. Sipas autorizimit të dhënë nga Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të
Brendshme, Drejtorit të Përgjithshëm të Emergjencave Civile, nga ky i fundit dhe Shoqërisë
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“Aquila & Victory Invest” sh.p.k, është lidhur Akt-Marrveshja, me objekt “kryerja e
shërbimeve për shuarjen e zjarreve dhe evakuimet nga zonat e prekura...” .

3. Pala kreditore,  Shoqëria “Aquila & Victory Invest” sh.p.k, pretendon se ka kryer
shërbimin, për të cilin është kontraktuar dhe ka lëshuar 50 fatura tatimore, sipas vlerave
përkatëse, të cilat nuk janë paguar nga pala e paditur.

4. Për sa më sipër, paditësi, duke pretenduar se pala e paditur ka vepruar në
kundërshtim me ligjin, i është drejtuar gjykatës, me padinë objekt gjykimi.

5. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. s’ka, datë
11.02.2019 ka vendosur: “Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit, Shoqëria “Aquila & Victory
Invest” sh.p.k (VIVA HELICOPTERS). Refuzimin e kërkesës për lëshimin e urdhërit të
ekzekutimit për 50 faturat tatimore, si të pabazuar në ligj dhe prova”.

6. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.83, datë 11.12.2020 ka
vendosur: “Ndryshimin e vendimit nr. s’ka, datë 11.02.2019 të Gjykatës Administrative të
Shkallës së Parë Tiranë. Pranimin e kërkesës. Lëshimin e urdhërit të ekzekutimit për titujt
ekzekutivë, fatura tatimore (50 fatura tatimore).........”.

7. Më datë 22.01.2021 Avokati i Shtetit pranë Ministrisë së Mbrojtjes, ka paraqitur në
Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së
prerë, në thelb parashtron sa vijon:

- Gjykata ka marrë një vendim në interpretim të gabuar të dispozitave ligjore dhe nuk
arsyeton se përse kemi të bëjmë me tituj ekzekutivë lidhur me fatura tatimore objekt
shqyrtimi.

- Ky vendim është marrë në interpretim të gabuar të nenit 510 e vijues të K.Pr.Civile,
nenit 16 të ligjit nr.48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktuale
tregtare”.

- Ekzekutimi për shumën 223.429.908 lekë, do të shkaktonte një dëm të madhë financiar
dhe të pariparueshëm, nëse Gjykata e Lartë do ta konsideronte këtë vendim jo të
bazuar në prova dhe në ligj.

- Ky ekzekutim do ti shkaktonte një dëm edhe në përmbushjen e misionit të saj sipas
nenit 23 të ligjit nr.45/2019 “Për mbrojtjen civile”dhe VKM nr.747, datë 20.11.2019,
për shkak të ndërhyrjeve të menjëhershme me mjete financiare për rehabilitimin e
fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera dhe do të çonte në paralizimin e
veprimtarisë së Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile.

- Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile përgjatë vitit 2021 është angazhuar në
rehabilitimin e pasojave që kanë ardhur për shkak të tërmetit të ndodhur në vitin
2019, për shkak të pasojave të ardhura nga pandemia Covid-19 dhe për rehabilitimin
e pasojave që vijnë për shkak të përmbytjeve, zjarreve, tërmeteve.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ

8. 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.

9. 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
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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 atçastshëm 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.

10. 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.”.

11. 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.
12. 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.

13. 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 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 pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për
pezullim.

14. Mungesa në çdo kërkesë që paraqitete këtyre argumenteve ligjore passjell
mospranimin e pezullimit. 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.

15. Duke ju rikthyer çështjes, objekt gjykimi, Kolegji vlerëson se kërkesa për
pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë, e paraqitur nga pala e paditur, Avokati i
Shtetit pranë Ministrisë së Mbrojtjes, është e bazuar në ligj dhe, si e tillë, duhet të pranohet.
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16. Paraprakisht, ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1, të nenit 479 të Kodit të
Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese, Avokati i Shtetit
pranë Ministrisë së Mbrojtjes, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër
vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit.

17. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën
e paraqitur nga pala kërkuese Avokati i Shtetit pranë Ministrisë së Mbrojtjes, të cilët kanë
parashtruar argumentet e tyre, lidhur me mosbazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim.
Në thelb të qëndrimit të tyre, ato kërkojnë mospranimin e kërkesës për pezullim, pasi:

Së pari: ky vendim për lëshimin e urdhërit të ekzekutimit nuk është një vendim
përfundimtar i tillë që të konsiderohet titull ekzekutiv dhe të zgjidhe në themel
mosmarrëveshjen midis palëve.

Së dyti: referuar nenit 512 të K.Pr.Civile të drejtën e ankimit e ka vetëm kreditori të
cilit i është refuzuar kërkesa për lëshimin e urdhërit të ekzekutimit. Qëndrim ky i mbajtur
edhe nga Gjykata e Lartë në vendimin nr.00-2014-2924 (458), datë 11.09.2014.

Së treti: sipas ligjit nr.49/2012, gjykata e shkallës së parë duhet të kishte vendosur
mospranimin e rekursit.

18. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete, për të cilat pala kërkuese, Avokati i Shtetit
pranë Ministrisë së Mbrojtjes kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji
vlerëson se, kjo kërkesë, në tërësinë e saj, nuk 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.

19. Për sa i përket motiveve të fundit, që formalisht përfshihet në rastin e shkronjës
“a”, të pikës 1, të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji vëren se pala kërkuese,
Avokati i Shtetit pranë Ministrisë së Mbrojtjes ka parashtruar dhe argumentuar lidhur me
rrethanën konkrete për ta vlerësuar se jemi përpara rastit, kur Gjykata e Lartë mund të
konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda
financiare për palën debitore.

20. Kolegji çmon të nevojshme të evidentojë se, duke mbajtur parasysh 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 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.

21. Shkaku i pretenduar nga ana e palës kërkuese, se vlera e akorduar nga ana e
Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë do të vinte në vështirësi financiare institucionin e
Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile (ish Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave
Civile) dhe do të çonte në bllokimin e aktivitetit, duke mos u përgjigjur në kohë ndaj
fatkeqësive natyrore (termetit) dhe fatkeqësive të tjera, përfshirë këtu edhe emergjencën nga
Covid 19. Ky Kolegj konkludon se ekzekutimi i këtij vendim do të vështirësonte ushtrimin e
aktivitetit normal të këtij institucioni publik, për shkak të natyrës së funksioneve që ushtron,
por edhe të situatës emergjente që paraqitet aktualisht, duke cënuar rëndë interesin publik.

22. Për sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se ka vend për
të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Avokati i Shtetit pranë Ministrisë së
Mbrojtjes, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 83, datë 11.12.2020 të Gjykatës
Administrative të Apelit.
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PËR KËTO ARSYE,

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 1 pika 2 e ligjit nr.49/2012
“Për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative” dhe nenit
479 të Kodit të Procedurës Civile,

V E N D O S I:

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 83, datë 11.12.2020 të Gjykatës
Administrative të Apelit, të paraqitur nga Avokati i Shtetit pranë Ministrisë së Mbrojtjes.

Tiranë, më datë 15.02.2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Ilir PANDA Ervin PUPE Sokol SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV
___________________________________________________________________________
Nr.264/6 i  Regj.Themeltar
Nr.264/6 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 15/02/2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Shqiponja Kusi, përfaqësuar nga Av. Dritan Tenolli

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.3248, datë 20.09.2018 të
Gjykatës Administrative të Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 479/1/a të Kodit të Procedurës Civile

në çështjen me palë:

PADITËS: Prefekti i Qarkut Tiranë

PADITUR: Lulzim Kusi, Shqiponja Kusi etj

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe diskutoi çështjen në tërësi në
dhomën e këshillimit,

VËREN

I. Rrethanat e çështjes

1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se pala paditëse Prefekti
i Qarkut Tiranë, ka ushtruar kontrollin e vlefshmërisë së AMTP-së Nr.194 datë 13.07.1999,
në emër të Durim Shaqir Kusi, përfituar me ligjin nr.7501, datë 19.07.1991 “Për Tokën”.

2. Pala e paditur, trashëgimtarët e Durim Shaqir Kusi, këtë pasuri e kanë tjetërsuar
plotësisht dhe për këtë arsye duhet të kthejnë shumën prej 3.608.700 lekë.

3. Për sa më sipër, paditësi duke pretenduar se pala e paditur ka përfituar tokë në
kundërshtim me ligjin, i është drejtuar gjykatës me padinë objekt gjykimi.
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4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr.4773, datë
17.10.2016 ka vendosur:
Pranimin e padisë.
Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të Aktit të Marrjes së Tokës në Pronësi me Nr.194
datë 13.07.1999, në emër të familjes bujqësore, të përfaqësuar nga i ndjeri z.Durim Shaqir
Kusi, me sipërfaqe 14.920 m2 dhe përfitim real 15.690 m2 lëshuar nga Komisioni i Ndarjes
së Tokës së fshatit Lalm.
Detyrimin e anëtarëve të familjes bujqësore Kusi dhe trashëgimtarëve të të ndjerit z.Durim
Shaqir Kusi, që për pasurinë e përfituar me AMTP Nr.194 datë 13.07.1999, pronë aktualisht e
tjetërsuar tek të tretë, me sipërfaqe 15.690 m2, të paguajnë për llogari të buxhetit të shtetit,
shumën e përfituar  prej 3.608.700 lekë.

5. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.3248, datë 20.09.2018
ka vendosur:
Lënien në fuqi të vendimit nr.4773, datë 17.10.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.

6. Më datë 30.09.2020 Shqiponja Kusi, përfaqësuar nga Av. Dritan Tenolli, ka
paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor
të formës së prerë, në thelb parashtron sa vijon:

- Në rekursin e paraqitur nga ana jonë kemi parashtruar shkaqet ligjore për prishjen e
vendimit të apelit, për shkak të përcaktimi të gabuar të adresave të banimit,
moscaktim i përfaqësuesit ligjor për të miturit Daniela Kusi, Kejsi Kusi, Gëzim Kusi,
mosmarrja pjesë në gjykim e Njësisë Administrative Vaqarr e cila ka lëshuar AMTP
nr.194, datë 13.07.1999.

- Në shkallë të parë kemi kërkuar kundërshtimin e veprimeve të përmbaruesi gjyqësor
dhe kërkojmë nga ana juaj pezullimin e ekzekutimit pasi do të na sillte pasoja të rënda
dhe të pariparueshme, pasi klinetja është e ve, ka 3 fëmijë të mitur dhe është në
gjendje të rëndë ekonomike, pasi është e papunë.

- Urdhëri i sekuestros ka dalë vetëm në emër të Shqiponja Kusi dhe fëmijëve të saj,
duke përjashtuar padrejtësisht debitorët Lulzim Kusi dhe Bashkim Kusi, pasi detyrimi
është edhe ndaj tyre.
7. Gjithashtu në datë 13.01.2021, Shqiponja Kusi, nëpërmjet Av. Genci Ismaili, ka

paraqitur në Gjykatën e Lartë përsëri kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor të formës së prerë, me të njëjtat shkaqe dhe arsye.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ

8. 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.

9. 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 atçastshëm 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
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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.

10. 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.”.

11. 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.
12. 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.

13. 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 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 pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për
pezullim.

14. 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.

15. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në funksion të zgjidhjes së çështjes
konkrete, vlerëson se kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e
paraqitur nga pala e paditur, Shqiponja Kusi, përfaqësuar nga Av. Dritan Tenolli, është e
pabazuar në ligj dhe si e tillë nuk duhet të pranohet.

16. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese Shqiponja Kusi, përfaqësuar nga
Av. Dritan Tenolli, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit
gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit.

17. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën
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e paraqitur nga pala kërkuese Shqiponja Kusi, përfaqësuar nga Av. Dritan Tenolli, të cilat
nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim
dhe për qëndrimin e tyre.

18. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Shqiponja Kusi,
përfaqësuar nga Av. Dritan Tenolli kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor,
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.

19. Për sa i përket motivit të parafundit dhe të fundit, që formalisht përfshihet në
rastin e shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji
Administrativ vëren se pala kërkuese Shqiponja Kusi, përfaqësuar nga Av. Dritan Tenolli 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
Shqiponja Kusi, përfaqësuar nga Av. Dritan Tenolli.

20. Kolegji Administrativ 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, vetëm parashtrimi formal i
pretendimit (shkakut) se ekzekutimi mund të sjellë pasoja të rënda, si një shkak që e
përcakton vetë neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile, pa parashtruar
njëkohësisht edhe argumenta dhe shpjegime konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë
mundësinë e ardhjes së tyre.

21. Ky Kolegj, vlerëson të theksojë qëndrimin e Gjykatës së Lartë, e cila çon
automatikisht në rrëzimin e kërkesës si të pambështetur në ligj, se kërkesa për pezullimin e
ekzekutimit, nuk është shoqëruar me vendosjen e garancisë në zbatim të nenit 479 pika 1
gërma “b” të K.Pr.Civile.

22. Për sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend
për të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Shqiponja Kusi, përfaqësuar nga Av.
Dritan Tenolli, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.3248, datë 20.09.2018 të Gjykatës
Administrative të Apelit.

PËR KËTO ARSYE,

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 1 pika 2 e ligjit nr.49/2012
“Për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative” dhe nenit
479 të Kodit të Procedurës Civile

V E N D O S I:

Mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.3248, datë
20.09.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit, të paraqitur nga Shqiponja Kusi,
përfaqësuar nga Av. Dritan Tenolli.

Tiranë, më datë 15/02/2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Ilir PANDA Ervin PUPE Sokol SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV
___________________________________________________________________________
Nr. 267/7 i Regj.Themeltar
Nr. 267/7 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 15/02/2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Bashkia Tiranë

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.554, datë 10.06.2020 të
Gjykatës Administrative të Apelit, që ka lënë në fuqi me vendimin
nr.1865, datë 19.04.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.

BAZA LIGJORE: Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile

në çështjen me palë:

PADITËS: Mimoza Krasniqi

PADITUR: Bashkia Tiranë

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe diskutoi çështjen në tërësi në
dhomën e këshillimit,

VËREN

I. Rrethanat e Çështjes

1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se pala paditëse Mimoza
Krasniqi, me urdhërin nr.37, datë 21.10.2013 është emëruar në pozicionin e juristit pranë
Komunës Farkë dhe me urdhërin nr.2027/1 datë 22.09.2014 i është dhënë statusi i nëpunësit
civil.
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2. Nga ana e palës së paditur me vendimin nr.6071/1, datë 24.02.2016 të Drejtorit të
Përgjithshëm të Burimeve Njerëzore të Bashkisë Tiranë dhe urdhërin nr.6238, datë
25.02.2016 të Kryetarit të Bashkisë Tiranë është vendosur lirimi nga shërbimi civil, si pasojë
e shkurtimit të pozicionit të punës dhe pamundësisë së sistemimit në një pozicion tjetër.

3. Për sa më sipër, paditësi duke pretenduar se pala e paditur ka vepruar në
kundërshtim me ligjin, i është drejtuar gjykatës me padinë objekt gjykimi.

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr.1865, datë
19.04.2016 ka vendosur:
Pranimin pjesërisht të kërkesë padisë së paditëses Mimoza Krasniqi.
Shfuqizimin e aktit administrativ vendimit për lirim nga shërbimi civil nr.6071/1, datë
24.02.2016 të Drejtorit të Drejtorisë së Planifikimit të Burimeve Njerëzore të Bashkisë
Tiranë.
Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të urdhërit për lirim nga shërbimi civil nr.6238, datë
25.02.2016 të Kryetarit të Bashkisë Tiranë.
Detyrimin e palës së paditur Bashkia Tiranë të kthejë paditësen Mimoza Krasniqi në vendn e
mëparshëm të punës, ose në një pozicion tjetër të së njëjtës kategori.
Detyrimin e palës së paditur Bashkia Tiranë t’i paguajë paditëses Mimoza Krasniqi pagën së
bashku me kontributet për sigurimet shoqërore e shëndetësore nga momenti i ndërprerjes së
marrëdhënies së punës deri në kthimin në vendin e mëparshëm, ose në një pozicion tjetër të
së njëjtës kategori, sipas akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.
Rrëzimin e kërkimit për detyrimin e palës së paditur Bashkia Tiranë t’i shlyejë paditëses
Mimoza Krasniqi diferencën e pagës prej 1540 lekë në muaj që i përkasin periudhës
13.08.2015-29.02.2016, si të pabazuar në ligj.

5. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.554, datë 10.06.2020 ka
vendosur:
Lënien në fuqi të vendimit nr.1865, datë 19.04.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës
së Parë Tiranë.

6. Më datë 06.10.2020 Bashkia Tiranë, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në thelb parashtron sa
vijon:

- Vendimet e gjykatave, ashtu sikurse kemi argumentuar edhe në rekursin e depozituar
nga ana jonë, i konsiderojmë të gabuara dhe jo të mbështetura në ligj.

- Kërkimi për shfuqizimin e akteve administrative objekt gjykimi, kemi sqaruar se nga
ana e Bashkisë është miratuar struktura dhe organika e saj, sipas nenit 50 të ligjit
nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”.

- Lidhur me konstatimin e pavlefshmërisë absolute të urdhërit të nr.6238, datë
25.02.2016 të Kryetarit të Bashkisë Tiranë, theksojmë se nuk plotësohen asnjë nga
kriteret që parashikon neni 108 i Kodit të Procedurës Administrative.

- Ekzekutimi i vendimit objekt gjykimi do të ketë efekte financiare të konsiderueshme
për Bashkinë Tiranë.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ

7. 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.
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8. 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 atçastshëm 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.

9. 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.”.

10. 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.
11. 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.

12. 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 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 pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për
pezullim.

13. 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.

14. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në funksion të zgjidhjes së çështjes
konkrete, vlerëson se kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e
paraqitur nga pala e paditur, Bashkia Tiranë, është e pabazuar në ligj dhe si e tillë nuk duhet
të pranohet.
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15. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese Bashkia Tiranë, gjendet edhe
kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet
ekzekutimit.

16. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën
e paraqitur nga pala kërkuese Bashkia Tiranë, të cilat nuk kanë parashtruar argumente lidhur
me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre.

17. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Bashkia Tiranë
kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, 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.

18. 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 Administrativ
vëren se pala kërkuese Bashkia Tiranë 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 financiare për palën kërkuese Bashkia Tiranë.

19. Kolegji Administrativ 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, vetëm parashtrimi formal i
pretendimit (shkakut) se ekzekutimi mund të sjellë pasoja të rënda financiare, si një shkak që
e përcakton vetë neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile, pa parashtruar
njëkohësisht edhe argumenta dhe shpjegime konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë
mundësinë e ardhjes së tyre.

20. Për sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend
për të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Bashkia Tiranë, për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nr.554, datë 10.06.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, që ka
lënë në fuqi me vendimin nr.1865, datë 19.04.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Tiranë.

PËR KËTO ARSYE,

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 1 pika 2 e ligjit nr.49/2012
“Për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative” dhe nenit
479 të Kodit të Procedurës Civile,

V E N D O S I:

Mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 554, datë
10.06.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, që ka lënë në fuqi me vendimin nr. 1865,
datë 19.04.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, të paraqitur nga
Bashkia Tiranë.

Tiranë, më datë 15/02/2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Ilir PANDA Ervin PUPE Sokol SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV
___________________________________________________________________________
Nr.275/12 i  Regj.Themeltar
Nr.275/12 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 15/02/2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Bashkia Fier, përfaqësuar nga Avokat Gëzim Hajdëraj

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.977, datë 19.07.2018 të
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, lënë në fuqi me
vendimin nr.542, datë 08.06.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 479/1.a/2 të Kodit të Procedurës Civile

në çështjen me palë :

PADITËS: Edmond Numani etj

PADITUR: Këshilli i Ministrave, Bashkia Fier etj

PERSON I TRETË: Ministria e Financave dhe Ekonomisë etj

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe diskutoi çështjen në tërësi në
dhomën e këshillimit,

VËREN

I. Rrethanat e çështjes

1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se pala paditëse
paditësat Edmond Numani etj, janë bashkëpronarë, secili sipas pjesëve takuese të një ndërtese
të përbërë nga 3 kate, konkretisht "Njësi", me sip. 400 m2, Ndërtesë", me sip. 415 m2,
Bodrum", me sip. 380 m2 dhe nga trualli përkatës me sip. 400 m2, të regjistruar në Zyrën
Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Fier.
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2. Palët e paditura në lidhje me pasurinë objekt gjykimi, ka ndërmarre veprime aktive
për shpronësimin e tyre për interes publik në kuadër të Projektit të Rehabilitimit të Lumit
Gjanica, sipas VKM nr. 31, datë 17.01.2018, botuar në Fletoren Zyrtare të datës 23.01.2018,
ku vlera e shpronësimit për këtë pasuri është 37.378.248 lekë.

3. Për sa më sipër, paditësi duke pretenduar se pala e paditur ka vepruar në
kundërshtim me ligjin, i është drejtuar gjykatës me padinë objekt gjykimi.

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, me vendimin nr.977, datë
19.07.2018 ka vendosur:
1. Pranimin pjesërisht të kërkesë padisë si të bazuar në prova dhe ligj.
2. Ndryshimin e pjesshëm të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.31, datë 17.01.2018 "Për
shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që
preken nga realizimi i projektit 'Për rehabilitimin e lumit Gjanicë" Fier, përsa i përket vlerës
së shpronësimit për pasurinë e paditësave Kadri Numani, Liri Numani, Edmond Numani, Ilir
Numani, Sazana Rama, për objektin ndërtimor dhe për truallin në pronësi të tyre.
3. Detyrimin e palëve të paditura të dëmshpërblejnë paditësat Kadri Numani, Liri Numani,
Edmond Numani, Ilir Numani, Sazana Rama, në vlerën e shpërblimit sipas Aktit të
Ekspertimit të kryer nga Eksperte Rajmonda Bedini në masën 95,361,000 lekë, ku përfshihet
edhe vlera prej 37,378,248 Lekë dhënë palës paditëse me VKM nr.31, datë 17.01.2018 "Për
shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që
preken nga realizimi i projektit “Për rehabilitimin e lumit Gjanicë" Fier.

5. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.542, datë 08.06.2020 ka
vendosur:
Lënien në fuqi të vendimit nr.977, datë 19.07.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Vlorë.

6. Më datë 05.11.2020 Bashkia Fier, përfaqësuar nga Avokat Gëzim Hajdëraj, ka
paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor
të formës së prerë, në thelb parashtron sa vijon:

- Duke mosqenë dakord me vendimet e mësipërme , Bashkia Fier ka ushtruar brenda
afateve ligjore të drejtën e rekursit në Gjykatën e Lartë në zbatim të nenit 443, 444 të
K.Pr.Civile.

- Fillimi i procedurave përmbarimore dhe ekzekutimi i vlerës ndaj Bashkisë Fier, do të
sillte një dëm shumë të rëndë në buxhetin e këtij institucioni, në dëm të taksapaguesve
Fierak dhe në dëm të investimeve, shërbimeve dhe të projekteve në interes të
komunitetit.

- Duke patur parasysh që kreditorët janë persona fizik privat, nëse vendimi ekzekutohet
dhe më pas rekursi jonë pranohet nga ana juaj, atëherë rikuperimi i kësaj shume nga
këta persona është shumë i vështirë, kjo për shkak të shumës së madhe të cilën ata
përfitojnë nga këto vendime gjyqësore.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ

7. 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.

8. 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
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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 atçastshëm 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.

9. 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.”.

10. 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.
11. 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.

12. 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 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 pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për
pezullim.

13. 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.

14. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në funksion të zgjidhjes së çështjes
konkrete, vlerëson se kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e
paraqitur nga pala e paditur, Bashkia Fier, përfaqësuar nga Avokat Gëzim Hajdëraj, është e
pabazuar në ligj dhe si e tillë nuk duhet të pranohet.

15. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese Bashkia Fier, përfaqësuar nga
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Avokat Gëzim Hajdëraj, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër
vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit.

16. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën
e paraqitur nga pala kërkuese Bashkia Fier, përfaqësuar nga Avokat Gëzim Hajdëraj, të cilët
kanë parashtruar argumente lidhur me mos bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim,
por kjo kërkesë është paraqitur jashtë afati të përcaktuar në nenin 479 pika 2 fjalia e dytë e
Kodit të Procedurës Civile.

17. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Bashkia Fier,
përfaqësuar nga Avokat Gëzim Hajdëraj kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit
gjyqësor, 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.

18. Për sa i përket motiveve të fundit, që formalisht përfshihet në rastin e shkronjës
“a” të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, Kolegji Administrativ vëren se pala
kërkuese Bashkia Fier, përfaqësuar nga Avokat Gëzim Hajdëraj 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 financiare për palën kërkuese Bashkia Fier.

19. Kolegji Administrativ 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, vetëm parashtrimi formal i
pretendimit (shkakut) se ekzekutimi mund të sjellë pasoja të rënda financiare, si një shkak që
e përcakton vetë neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile, pa parashtruar
njëkohësisht edhe argumenta dhe shpjegime konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë
mundësinë e ardhjes së tyre.

20. Për sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend
për të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Bashkia Fier, përfaqësuar nga Avokat
Gëzim Hajdëraj, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.977, datë 19.07.2018 të
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr.542, datë
08.06.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit.

PËR KËTO ARSYE,

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 1 pika 2 e ligjit nr.49/2012
“Për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative” dhe nenit
479 të Kodit të Procedurës Civile,

V E N D O S I:

Mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.977, datë
19.07.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, lënë në fuqi me vendimin
nr.542, datë 08.06.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, të paraqitur nga Bashkia Fier,
përfaqësuar nga Avokat Gëzim Hajdëraj.

Tiranë, më datë 15/02/2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Ilir PANDA Ervin PUPE Sokol SADUSHI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI ADMINISTRATIV
___________________________________________________________________________
Nr.280/16 i  Regj.Themeltar
Nr.280/16 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 15/02/2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen
administrative, që u përket palëve:

KËRKUES: Ministria e Financave dhe Ekonomisë

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.524, datë 10.03.2020 të
Gjykatës Administrative të Apelit.

BAZA LIGJORE: Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile

në çështjen me palë:

PADITËS: Bardhyl Ibra

PADITUR: Ministria e Financave dhe Ekonomisë etj

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË

Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe diskutoi çështjen në tërësi në
dhomën e këshillimit,

VËREN

I. Rrethanat e çështjes

1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se pala paditëse Bardhyl
Ibra, për shkak të procedimit penal të nisur nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan për
veprat penale të parashikuara nga neni 245/1/2, 246/1/2, 186/2, 190/1 dhe ka qenë me masë
sigurimi personal “arresti në shtëpi”, në zbatim të vendimi nr.11, datë 04.02.2015 të Kolegjit
Penal të Gjykatës së Lartë.
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2. Pala paditëse, në datë 08.10.2015 është arrestuar në flagrancë në Gjykatën e Rrethit
Gjyqësor Elbasan për konsumimin e veprës penale “Largim i të burgosurit nga vendi i
qëndrimit” dhe me vendimin nr.963, datë 11.10.2015 është vendosur masa e “arrestit në
burg”, vendim ky i cili është shfuqizuar me vendimin nr.10-2015-2381/277, datë 10.11.2015
dhe është urdhëruar lirimi i menjëhershëm.

3. Për sa më sipër, paditësi duke pretenduar se në datë 24.02.2016 Prokuroria e Rrethit
Gjyqësor Elbasan ka pushuar procedimin penal, i është drejtuar gjykatës me padinë objekt
gjykimi.

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës, me vendimin nr.265, datë
21.03.2017 ka vendosur:
Pranimin e pjesshëm të kërkesë padisë.
Detyrimin e palës së paditur Ministria e Financave Tiranë dhe Dega e Thesarit Elbasan të
dëmshpërblejnë paditësin Bardhyl Ibra për periudhën e paraburgimit të vuajtur pa të drejtë
nga data 08.10.2015 deri në 10.11.2015 duke u llogaritur një ditë paraburgimi me 1500 (një
mijë e pesëqind) lekë.
Rrëzimin e padisë për pjesën tjerë

5. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.524, datë 10.03.2020 ka
vendosur:
Lënien në fuqi të vendimit nr.265, datë 21.03.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Durrës.

6. Më datë 13.11.2020 Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ka paraqitur në
Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së
prerë, në thelb parashtron sa vijon:

- Vendimi është i gabuar dhe i pabazuar në ligj, pasi nuk është respektuar dhe nuk
është zbatuar drejtë ligji.

- Gjykatat kanë gabuar në caktimin e masës së kompensimit për paditësin, pasi nuk
justifikohet caktimi i masës në prova konkrete.

- Gjykata duhet të hetojë çështjen dhe të administrojë prova, në lidhje me aspektet e
dispozitës matëriale, duke i’a nënshtruar parimit të provueshmërisë, mbështetur në
nenin 12 të K.Pr.Civile ku përcaktohet se paditësi ka barrën e provës.

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda financiare për
Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ

7. 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.

8. 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 atçastshëm 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.
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9. 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.”.

10. 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.
11. 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.

12. 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 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 pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të
formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për
pezullim.

13. 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.

14. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në funksion të zgjidhjes së çështjes
konkrete, vlerëson se kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e
paraqitur nga pala e paditur, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, është e pabazuar në ligj
dhe si e tillë nuk duhet të pranohet.

15. Ky Kolegj vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës
Civile, bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese Ministria e Financave dhe
Ekonomisë, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor
që kërkohet të pezullohet ekzekutimit.

16. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku
është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën
e paraqitur nga pala kërkuese Ministria e Financave dhe Ekonomisë, i cili ka parashtruar
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argumente lidhur me mos bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim, por ky qëndrimin
është paraqitur jashtë afatit të përcaktuar në nenin 479 pika 2 të Kodit të Procedurës Civile.

17. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Ministria e
Financave dhe Ekonomisë kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, 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.

18. 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 Administrativ
vëren se pala kërkuese Ministria e Financave dhe Ekonomisë 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 financiare për palën kërkuese Ministria e
Financave dhe Ekonomisë.

19. Kolegji Administrativ 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, vetëm parashtrimi formal i
pretendimit (shkakut) se ekzekutimi mund të sjellë pasoja të rënda financiare, si një shkak që
e përcakton vetë neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile, pa parashtruar
njëkohësisht edhe argumenta dhe shpjegime konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë
mundësinë e ardhjes së tyre.

20. Për sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend
për të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Ministria e Financave dhe Ekonomisë,
për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.524, datë 10.03.2020 të Gjykatës Administrative
të Apelit.

PËR KËTO ARSYE,

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 1 pika 2 e ligjit nr.49/2012
“Për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative” dhe nenit
479 të Kodit të Procedurës Civile

V E N D O S I:

Mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.524, datë
10.03.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, të paraqitur nga Ministria e Financave dhe
Ekonomisë.

Tiranë, më datë 15/02/2021

ANËTAR ANËTAR KRYESUES

Ilir PANDA Ervin PUPE Sokol SADUSHI
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