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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 234/1 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 234/1 i Vendimit 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë i përbërë nga : 

 

Sokol SADUSHI  Kryesues 

    Artur KALAJA  Anëtar 

                          Klodian KURUSHI     Anëtar   

 

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

nr. 234/1, që u përket palëve: 

 

KËRKUES:   Naim Rrafmani 

 

OBJEKTI:  Revokimin e pezullimit nr. 2345 regj., datë 23.04.2019 të Kolegjit 

Administrativ të Gjykatës së Lartë me objekt “Pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 258 datë 01.02.2019 të Gjykatës 

Administrative të Apelit. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479/6 i Kodit të Procedurës Civile 

 

në çështjen administrative me palë: 

 

PADITËS:  Naim Rrafmani 

 

TË PADITUR: Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të 

Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI), Drejtoria Rajonale Tirana 

Jug. 

 

   Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit 

 

PERSON I TRETË: Autoriteti Rrugor Shqiptar 

 

OBJEKTI: Paligjshmëria e aktit administrativ vendim nr. 2822, datë 31.08.2017, 

të Drejtorit të Drejtorisë së ALUIZNI-t, Tirana Jug, "Për kualifikimin e 

ndërtimit informal". Paligjshmëria e aktit administrativ "Vendim për 

prishjen e objektit të kundërligjshëm” nr. 16, datë 15.09.2017 i 

Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, pasi është në 

kundërshtim me ligjin dhe faktet. 
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Paligjshmëria e aktit administrativ vendim "Për dënim me gjobë" nr. 

10, datë 15.09.2017 i Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, 

pasi është në kundërshtim me ligjin dhe faktet. Detyrimin e palëve të 

paditura solidarisht për shlyerjen vlerës së pronës si dhe dëmit të 

shkaktuar. 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

 

 VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Paditësi Naim Rrafmani në vitin 1992 ka ndërtuar pa leje të organeve kompetente 

një shtëpi banimi prej 64 m², mbi një truall prej 160 m². Me miratimin e ligjit nr. 9304 datë 

23.10.2014 "Për legalizimin dhe urbanizimin e banesave informale" paditësi ka depozituar 

pranë Njësisë Bashkiake nr. 1, Tiranë, akti e vetëdeklarimit nr. 902 datë 23.03.2005. Me 

VKM nr. 125 datë 17.02.2010 “Për miratimin e kalimit të pronësisë së disa parcelave 

ndërtimore në favor të poseduesve të objekteve informale", paditësit i është miratuar kalimi i 

parcelës së ndërtimit sipas aktit të vetëdeklarimit të tij pranë Agjencia e Legalizimit, 

Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale (në vijim ALUIZNI)Tiranë. 

2. Me shkresën nr. 3296 prot., datë 31.08.2017, të Drejtorisë së ALUIZNI-t Tirana 

Jug, paditësi është njoftuar për vendimin nr. 2822 datë 31.08.2017 të nxjerrë nga ana e këtij 

organi. Sipas këtij vendimi, pas verifikimit të gjendjes faktike të objektit dhe shqyrtimit të 

dokumentacionit të administruar, rezulton se ndërtimi informal i sipërcituar i vetëdeklaruar 

nga paditësi nuk plotëson kriteret kualifikuese dhe për pasojë i nënshtrohet përjashtimit nga 

procesi i legalizimit.  

3. Me datë 14.09.2017, në objektin e sipërcituar është ushtruar kontroll nga inspektorët 

e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, të cilët në përfundim të kontrollit kanë 

mbajtur procesverbalin e konstatimit të kundërvajtjes nr. 05 datë 14.09.2017, në të cilin ndër 

të tjera thuhet: "Ndërtim pa leje objekt 1-katësh". Mbi bazën e procesverbalit të sipërcituar, 

nga ana e palës së paditur Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit janë nxjerrë aktet 

administrative objekt padie. 

4. Pala paditëse, Naim Rafmani, i është drejtuar me padi Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë, duke kërkuar shfuqizimin e pjesshëm të aktit administrativ, vendimin 

nr. 2822, datë 31.08.2017, "Për kualifikimin e ndërtimit informal" të Drejtorisë Rajonale të 

ALUIZNI-t Tiranë Jug, shfuqizimin e pjesshëm të aktit administrativ, "Për prishjen e objektit 

të kundërligjshëm" nr. 16, datë 15.09.2017, të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së 

Territorit, shfuqizimin e aktit administrativ vendim "Për dënim me gjobë" nr. 10, datë 

15.09.2017, të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, si dhe detyrimin e palëve të 

paditura Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit dhe Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNI-t, Tirana Jug, që ta dëmshpërblejë në mënyrë solidare. 

5. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 861, datë 

09.03.2018, ka vendosur: “Pranimin e kërkesëpadisë së paraqitur nga paditësi Naim 

Rafmani. Shfuqizimin e aktit administrativ, vendim nr. 2822, date 31.08.2017, "Për 

kualifikimin e ndërtimit informal" të Drejtorisë Rajonale të ALUIZNI-t Tirane Jug 

Shfuqizimin e aktit administrativ, vendim "Për prishjen e objektit të kundërligjshem" nr. 16, 

datë 15.09.2017, të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Shfuqizimin e aktit 

administrativ vendim "Për dënim me gjobë" nr. 10, datë 15.09.2017 të Inspektoratit 
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Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Detyrimin e palëve të paditura Inspektoratit Kombëtar të 

Mbrojtjes së Territorit dhe Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t, Tirana Jug, që të dëmshpërblejë 

në mënyrë solidare paditësin Naim Rrafmani në shumën 6.973.200 (gjashtë milion e 

nëntëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e dyqind) lekë…” 

6. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 258 (86-2019-286), datë 

01.02.2019, ka vendosur: “Ndryshimin e vendimit nr. 861, datë 09.03.2018, të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Pranimin e pjesshëm të padisë. Shfuqizimin e 

pjesshëm të aktit administrativ, vendimin nr. 2822, datë 31.08.2017. "Për kualifikimin e 

ndërtimit informal" të Drejtorisë Rajonale të ALUIZNI-t Tiranë Jug, vetëm për sipërfaqen 

80.8 m², si në kundërshtim me ligjin. Shfuqizimin e pjesshëm të aktit administrativ, "Për 

prishjen e objektit të kundërligjshëm" nr. 16, datë 15.09.2017, të Inspektoratit Kombëtar të 

Mbrojtjes së Territorit, për sipërfaqen e objektit 80.8 m², si një akt në kundërshtim me ligjin. 

Shfuqizimin e aktit administrativ vendim "Për dënim me gjobë" 10, datë 15.09.2017, të 

Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Detyrimin e palëve të paditura Inspektoratit 

Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit dhe Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t, Tirana Jug, që të 

dëmshpërblejë në mënyrë solidare paditësin Naim Rafmani në shumën 6.302.400 (gjashtë 

milion e treqind e dy mijë e katërqind) lekë. 

7. Kundër vendimit nr. 258 (86-2019-286), datë 01.02.2019, të Gjykatës 

Administrative të Apelit, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Inspektorati Kombëtar i 

Mbrojtjes së Territorit, e cila ka kërkuar ndryshimin e këtij vendimi si dhe të vendimit nr. 

861, datë 09.03.2018, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, dhe rrëzimin e 

padisë.  

8. Pala e paditur, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, në datën 15.04.2019, 

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

258 (86-2019-286), datë 01.02.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit. 

9. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë me vendimin nr. 234 regj., datë 

23.04.2019 ka vendosur: “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 861, datë 09.03.2018, të 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ndryshuar me vendimin nr. 258 (86-

2019-286), datë 01.02.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit.” 

10. Kundër Vendimit nr. 258 (80-2019-286), datë 01.02.2019 të Gjykatës 

Administrative të Apelit ka ushtruar rekurs pala e paditur, ALUIZNI. Në rekurs është kërkuar 

ndryshimi i vendimeve të dy gjykatave të faktit dhe rrëzimi i padisë si e pabazuar në ligj. 

11. Më datë 25.03.2019 ALUIZNI ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kolegji Administrativ i 

Gjykatës së Lartë. 

12. Mospranimin e kërkesës për pezullim të ALUIZNI kundër vendimit nr. 861, datë 

09.03.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, i ndryshuar me vendimin 

nr. 258 (86 2019-286), datë 01.02.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit. 

13. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë me vendimin nr. 3/185 regj., datë 

01.06.2020 ka vendosur: “Mospranimin e kërkesës për pezullim të Agjencia e Legalizimit, 

Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale kundër vendimit nr. 861, datë 

09.03.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, i ndryshuar me Vendimin 

nr. 258 (86 2019-286), datë 01.02.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit.” 

14. Ndodhur në këto kushte kërkuesi Naim Rrafmani i është drejtuar Gjykatës së Lartë 

me kërkesë për revokimin e vendimit  pezullimit të ekzekutimit të vendimit nr. 258 (86- 

2019-286), datë 01.02.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit, të vendosur me vendimin 

nr. 234 regj, datë 23.04.2019 të Gjykatës së Lartë. Në kërkesë paditëse i ka pretenduar ndër të 

tjera se: 

- Vendimi i Gjykatës së Lartë me të cilin është vendosur pezullimi i ekzekutimit të 

vendimit nuk ka bazë ligjore dhe faktike. Në pjesën arsyetuese thuhet se nga 
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ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë, palës së paditur do t'i vijë një dëm i 

rëndë dhe i pariparueshëm, por nuk argumentohet konkretisht se cili është ky dëm, si 

dhe në cilat prova mbështet gjykata për vendosjen e këtij pezullimi. 

- Gjykata në vendimmarrjen e saj duhet të verifikonte nëse ekzekutimi i vendimit 

gjyqësor të formës së prerë sillte vërtetë pasoja të rënda e të pariparueshme për palët e 

paditura apo jo. Gjykata ka vepruar në mënyrë të njëanshme, duke u mjaftuar me 

kërkimin e paprovuar të palës së paditur, institucion shtetëror dhe duke marrë të 

mirëqenë pretendimin e saj për dëm të rendë e të pariparueshëm, njëkohësisht duke 

anashkaluar tërësisht interesat  e palës paditëse, e cila ishte gjyqfituese  

- Paditësi është pensionist në moshë të thyer, i sëmurë, dhe për shkak të veprimeve të 

padrejta të palëve të paditura edhe i pastrehë qysh prej vitit 2017.  

Gjykata nuk ka bërë asnjë arsyetim, se ku është mbështetur për të dhënë vendimin për 

pezullim ekzekutimi. E vetmja fjali e gjykatës në pjesën arsyetuese lidhur me shkaqet 

për pezullim është fakti se përmban shkaqe nga ato të parashikuara ne nenin 479 të 

Kodit të Procedurës Civile. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 

 

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

Procedurës Civile dhe Ligji nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin 

administrativ” (në vijim Ligji nr. 49/2012) kanë ofruar në disponibilitetin e palëve mjete që 

garantojnë mbrojtje të përkohshme procedurale, siç 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. 

16. Për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji kërkon 

ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i 

subjektit paditës apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo 

vendimi i gjykatës (humus boni juris). Nga ana tjetër kërkohet që në rrethanat e çështjes të 

ekzistojë një rrezik i atëçastshëm dhe evident 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. 

17. Në mënyrë të posaçme neni 479 i Kodit të Procedurës Civile ka rregulluar 

kërkesën e palëve ndërgjyqëse, drejtuar Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor, objekt rekursi. Kjo dispozitë është e zbatueshme në gjykimin 

administrativ në Gjykatën e Lartë, sipas nenit 1, pika 2 të Ligjit nr. 49/2012. Në pikën 1 

parashikohet: 

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

vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: 

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

pariparueshme; dhe/ose 

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

vendimit.”. 

18. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, vlerësoj 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 
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pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, respektimi 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. 

19. 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. 

20. Pra, Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës 

Civile, për pranimin e një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë të duhet të konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret 

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

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

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

dhe provat respektive të saj. Në këtë kuptim, argumentet që parashtrohen në kërkesë duhet të 

jenë konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e tyre. Si 

rregull i përgjithshëm nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes së 

rekursit për të pranuar një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

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

pezullim. 

21. Ndërkohë, Kodi i Procedurës Civile parashikon në nenin 497, paragrafi 6 se 

pezullimi i ekzekutimit të vendimit edhe mund të ndryshohet ose të revokohet me kërkesë të 

palës. Në këtë kuptim që të përligjet kërkesa për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit duhet që pala kërkuese të ketë argumente konkrete dhe të referuara edhe në fakte 

dhe prova që vërtetojnë mundësinë e ardhjes së pasojave të rënda, si pasojë e mosekzekutimit 

të vendimit. 

22. Revokimi i pezullimit të ekzekutimit të vendimit nuk është i pranueshëm nëse 

bazohet në të njëjtat argumente ligjore ose fakte të ngritura gjatë shqyrtimit të kërkesës për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit. Vlerësohet se nuk ka asnjë pengesë për ngritjen e 

kërkesës për revokim, nëse ajo bazohet në rrethana të reja, ku përfshihen jo vetëm ndodhja e 

fakteve të reja krijuese të së drejtës apo të periculum in mora, por edhe përdorimi i provave të 

reja 

23. Mungesa në kërkesën që paraqitet e këtyre argumenteve ligjore passjell 

mospranimin e kërkesës për revokimin e pezullimit të vendimit. 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. 

24. Në rastin objekt gjykimi Kolegji vlerëson se kërkesa për revokimin e vendimit të 

ndërmjetëm të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, e paraqitur nga pala 

paditëse, është e bazuar në prova dhe në ligj dhe, si e tillë, duhet të pranohet. Kolegji vëren se 

nga data e marrjes së vendimit të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor dhe deri më 

sot, provohet se kanë ndryshuar kushtet dhe kriteret që kanë ndikuar në caktimin e masës së 

përkohshme procedurale. Pezullimi i ekzekutimit të vendimit i ka shkaktuar kërkuesit dëm 

financiar. Kërkuesi ka paraqitur prova, të cilat vërtetojnë pamundësinë financiare për 

përballimin e nevojave ekonomike familjare. Rezulton se kërkuesi është pensionist dhe 

kryefamiljar. Banesa e tij është prishur si rezultat i projektit të realizuar në Unazën e Madhe. 
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Në kërkesë, paditësi ka parashtruar rrethana dhe prova që vërtetojnë rëndimin e pozitës së tij, 

si pasojë e pezullimit të ekzekutimit të vendimit. 

25. Kolegji në vlerësim të kërkesës për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor, i referohet natyrës së mosmarrëveshjes mes palëve, vendimmarrjeve të 

njëjta të gjykatave, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, vënies në balancë të interesit 

të individit kundrejtë interesit publik, si edhe natyrës dhe vlerës së detyrimeve që kërkohet të 

ekzekutohen në çështjen konkrete në shqyrtim. Për rrjedhojë duke mbajtur në konsideratë sa 

më sipër, Kolegji çmon se kërkesa për revokimin e pezullimit të ekzekutimit është e bazuar 

dhe si e tillë duhet të pranohet. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

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

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

 

VENDOSI: 

 

 Pranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Naim Rrafmani për revokimin e vendimit nr. 

234 regj, datë 23.04.2019 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 

 

Tiranë, më 28.10.2021 

 

          ANËTAR                                ANËTAR                               KRYESUES 

 

  Klodian KURUSHI                           Artur KALAJA                    Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 256/1 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 256/1 i Vendimit 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë i përbërë nga : 

 

Sokol SADUSHI  Kryesues 

    Artur KALAJA  Anëtar 

                          Klodian KURUSHI     Anëtar   

 

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

nr. 256/1, që u përket palëve: 

 

KËRKUES:   Genc Drita 

   Haxhi Sallaku 

 

OBJEKTI:  Revokimin e pezullimit nr. 256 regj., datë 24.05.2017 të Kolegjit 

Administrativ të Gjykatës së Lartë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479/6 i Kodit të Procedurës Civile 

 

në çështjen administrative me palë: 

 

PADITËS:  Genc Drita 

   Haxhi Sallaku 

 

TË PADITUR: Këshilli i Ministrave 

   Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës. 

   Autoriteti Rrugor Shqiptar. 

 

OBJEKTI: Anulimin e pjesshëm të Vendimit të Këshillit të Ministrave (VKM) të 

13.06.2013, "Për shpronësimin për interes publik, të pronarëve të 

pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga ndërtimi i 

segmentit rrugor Tiranë-Elbasan", për pronarët Genc Drita dhe Haxhi 

Sallaku, në lidhje me pjesën që përcakton masën e shpërblimit të 

shpronësimit të truallit në pronësi të paditësve. 

2.-Detyrimin e të paditurve për të dëmshpërblyer paditësit në vlerën 

reale të pasurive të paluajtshme të shpronësuara. 
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KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

 

 VËREN: 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Për arsye të ndërtimit të segmentit rrugor "Tiranë-Elbasan", me VKM-në nr. 545, datë 

545, datë 13.06.2013, "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të 

paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor Tiranë-Elbasan", është 

bërë shpronësimi për interes publik i pasurive pronë private që preken nga ndërtimi i kësaj 

rruge.  

2. Autoriteti Rrugor Shqiptar, për arsye të ndërtimit të këtij segmenti rrugor ka nisur 

veprimet për shpronësim për interes publik, të pasurive pronë private që prekeshin nga 

ndërtimi i kësaj rruge. Disa prej pasurive të paluajtshme, për të cilat është vendosur 

shpronësimi, janë pasuritë në pronësi të paditësve Genc Drita dhe Haxhi Sallaku. 

3. Komisioni i Posaçëm për Shpronësimet, pranë Ministrisë së Punëve Publike dhe 

Transportit ka caktuar çmimin prej 1.919.2 lekë/m², për Zonën Kadastrale, ku ndodhet prona 

e shpronësuar e paditësve. 

4. Me Vendimin nr. 545, datë 13.06.2013, "Për shpronësimin, për interes publik, të 

pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit 

rrugor Tirane-Elbasan", Këshilli i Ministrave ka shpallur listat e pronarëve që shpronësohen, 

ku ndër ta janë dhe paditësit Genc Drita e Haxhi Sallaku, të cilët nuk janë dakord me vlerën e 

shpronësimit 

5. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 4319, datë 

22.307.2014, ka vendosur: “Pranimin e pjesshëm të padisë. Shfuqizimin e pikës 13 të listës së 

pronave që shpronësohen për efekt të ndërtimit të segmentit rrugor Tiranë-Elbasan, të 

Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 545, datë 13.06.2013, "Për shpronësimin për interes 

publik të pronareve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i 

segmentit rrugor Tiranë-Elbasan", për pjesën e vlerës së shpronësimit të pasurisë nr. 222/49, 

me sipërfaqe 1088 m², e ndodhur në zonën kadastrale nr. 1170, në pronësi të z. Haxhi 

Sallaku, duke e ndryshuar atë nga shuma 2,088,089 lekë (çmimi lekë/m² 2220) në shumën 

8,704,000 lekë (çmimi lekë/m²= 8.000). Detyrimin e palëve të paditura, Ministrisë së 

Transporteve dhe Infrastrukturës dhe Këshillit të Ministrave, për t'i shpërblyer paditësit 

diferencën e krijuar në shumën 6,615,910 (gjashtë milion e gjashtëqind e pesëmbëdhjetë mijë 

e nëntëqind e dhjetë) lekë. Shfuqizimin e pikës 14 të listës së pronave që shpronësohen për 

efekt të ndërtimit të segmentit rrugor Tiranë-Elbasan, të Vendimit të Këshillit të Ministrave 

nr. 545, datë 13.06.2013, "Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të 

paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor Tiranë- Elbasan", për 

pjesën e vlerës së shpronësimit të pasurisë nr. 4413, me sipërfaqe 2388 m², e ndodhur në 

zonën kadastrale nr. 11977, në pronësi të z. Genc Drita, duke e ndryshuar atë nga shuma 

4,487,089 lekë (çmimi lekë/m² = 3220) në shumën 19,104, 000 lekë (çmimi lekë/m² = 8.000). 

Detyrimin e palëve të paditura, Ministrisë së Transporteve dhe Infrastrukturës dhe Këshillit 

të Ministrave, për t'i shpërblyer paditësit diferencën e krijuar në shumën 14,616,910 

(katërmbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e dhjetë) lekë. 

Rrëzimin e padisë për kërkimet e tjera si dhe për të paditurin, Autoritetin Rrugor … 

6. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 521, datë 14.02.2017, ka 

vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 4319 datë 22.07.2014 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë.”  
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7. Kundër vendimit nr. 521 datë 14.02.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit, ka 

paraqitur rekurs pala e paditur, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës dhe Ministria e 

Drejtësisë.  

8. Pala e paditur, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës me datë 16.05.2017, ka 

paraqitur përpara Gjykatës së Lartë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 521, 

datë 14.02.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit. 

9. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë me vendimin nr. 256 regj., datë 

24.05.2017 ka vendosur: “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 521, datë 14.02.2017, të 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, e cila ka lënë në fuqi vendimin nr. 4319, 

datë 22.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit, të paraqitur nga Ministria e 

Transportit dhe Infrastrukturës” 

10. Ndodhur në këto kushte kërkuesit Genc Drita dhe Haxhi Sallaku i janë drejtuar 

Gjykatës së Lartë me kërkesë për revokimin e vendimit  pezullimit të ekzekutimit të vendimit 

nr. 521, datë 14.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit, të vendosur me vendimin nr. 

256 regj, datë 24.05.2017 të Gjykatës së Lartë. Në kërkesë pala paditëse ka pretenduar ndër të 

tjera se: 

- Pretendimet e palës së paditur, lidhur me faktin se Ministria e Transportit dhe e 

Infrastrukturës nuk ka mundësi reale financiare për ekzekutimin e vendimit për shkak 

të mungesës së fondeve operative, nuk përbën një shkak të justifikuar për të pezulluar 

vendimin e formës së prerë të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. Pohimet e 

parashtruara nga Ministria e Transportit dhe e Infrastrukturës në kërkesën per 

pezullim ekzekutimi nuk janë të provuara, faktikisht apo ligjërisht, por thjesht janë 

parashtruar si të qenësishme. 

- Nuk mund të konsiderohen shkaqe legjitime dhe të justifikuara mungesa e fondeve të 

një institucioni shtetëror, në rastin konkret të Ministrisë së Transporteve dhe 

Infrastrukturës, në një procedurë shpronësimi, që për me tepër ka kriter thelbësor 

dëmshërblimin në një masë të drejtë dhe në mënyrë të menjëhershme. Përkundrazi, 

shkaqe të justifikuara do te konsiderohen ato shkaqe te cilat lidhen në mënyrë të 

drejtpërdrejtë me mundësinë e gjyqfituesve (z. Genc Drita dhe z.Haxhi Sallaku) për t'i 

rikthyer vlerën e përcaktuar me vendim të formës së prerë nëse do të pranohej rekursi 

i Ministrisë së Transporteve dhe Infrastrukturës. 

- Shkaqet e parashtruara nga Ministria e Transporteve dhe Infrastrukturës mbi 

pezullimin e vendimit të formës së prerë nga Gjykata Administrative e Apelit, janë 

ngushtësisht të lidhura me likujditetin e Ministrisë së Transporteve dhe Infrastrukturës 

në periudhën e dhënies së vendimit të formës së prerë, pra në vitin 2017. Çmojmë se 

këto shkaqe nuk janë të një natyre të vazhdueshme dhe se është e nevojshme të 

verifikohen nga Gjykata nëse ekzistojnë aktualisht apo janë shuar. Sigurisht, për të 

provuar ekzistencën e shkaqeve të pretenduara nga Ministria e Transportit dhe e 

Infrakstrukturës mbi këtë të fundit rëndon barra e provës. 

- Kalimi i periudhës kohore prej me tepër se 4(katër) viteve, gjendja organizative dhe 

funksionale e Gjykatës së Lartë, numri i çështjeve të prapambetura dhe koha e 

nevojshme për caktimin e datës së shqyrtimit në themel të rekursit do të jetë në një 

kohë të  largët që përbën ne vetvete cenim të së drejtës së pronësisë, sigurisë juridike, 

procesit të rregullt ligjor, parimit të ekzekutimit të një vendimi të formës së prerë. 

- Vendimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë i cili ka pranuar kërkesën për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit është i 

paarsyetuar.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 
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11. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se Kodi i 

Procedurës Civile dhe Ligji nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin 

administrativ” (në vijim Ligji nr. 49/2012) kanë ofruar në disponibilitetin e palëve mjete që 

garantojnë mbrojtje të përkohshme procedurale, siç janë kërkesat e palëve mbi masat e 

sigurimit të padisë, sipas nenit 202 e vijues të Kodit të Procedurës Civile apo nenit 28 e vijues 

të Ligjit nr. 49/2012, kërkesa për dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm, sipas 

nenit 317 të Kodit të Procedurës Civile apo kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të Kodit të Procedurës Civile. Në çdo rast, këto 

mjete juridike të mbrojtjes së përkohshme procedurale janë të lidhura funksionalisht me 

mjetet kryesore të aksesit në gjykatë, qoftë padinë apo ankimet. 

12. Për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji kërkon 

ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i 

subjektit paditës apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo 

vendimi i gjykatës (humus boni juris). Nga ana tjetër kërkohet që në rrethanat e çështjes të 

ekzistojë një rrezik i atëçastshëm dhe evident për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të 

pariparueshëm nëse masa e përkohshme nuk merret nga gjykata (periculum in mora). Në këtë 

mënyrë masat e përkohshme procedurale paraqiten si mjete ligjore që garantojnë standardin e 

efektivitetit të vetë mjetit kryesor nga i cili ato varen, konkretisht padisë dhe ankimeve. 

13. Në mënyrë të posaçme neni 479 i Kodit të Procedurës Civile ka rregulluar 

kërkesën e palëve ndërgjyqëse, drejtuar Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor, objekt rekursi. Kjo dispozitë është e zbatueshme në gjykimin 

administrativ në Gjykatën e Lartë, sipas nenit 1, pika 2 të Ligjit nr. 49/2012. Në pikën 1 

parashikohet: 

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

vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: 

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

pariparueshme; dhe/ose 

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

vendimit.”. 

14. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, vlerësoj 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 i kushteve ligjore që parashikohen 

në nenin 29 të Ligjit nr. 49/2012. Konkretisht nevojitet të arsyetohet domosdoshmërisht dhe 

qartësisht se: 

- ekziston dyshimi i arsyeshëm, mbi mundësinë e ardhjes së një dëmi të rëndë të 

pariparueshëm dhe të atëçastshëm për kërkuesin, për shkak të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë; 

- (nuk) cenohet rëndë interesi publik. 

15. Këto kushte ligjore duhet të interpretohen rast pas rasti dhe në përputhje me 

rrethanat konkrete të çështjes, duke garantuar se pranimi nga gjykata i kërkesës për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në varësi të inicuesit të 

kërkesës (subjekt apo organ publik) cenon rëndë ose jo interesin publik. 

16. Pra, Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës 

Civile, për pranimin e një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë të duhet të konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret 

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

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

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

dhe provat respektive të saj. Në këtë kuptim, argumentet që parashtrohen në kërkesë duhet të 



5 

 

jenë konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e tyre. Si 

rregull i përgjithshëm nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes së 

rekursit për të pranuar një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

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

pezullim. 

17. Kolegji thekson se revokimi i pezullimit të ekzekutimit të vendimit nuk është i 

pranueshëm nëse bazohet në të njëjtat argumente ligjore ose fakte të ngritura në shqyrtimin e 

kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit. Kolegji vlerëson se nuk ka asnjë pengesë 

për ngritjen e kërkesës për revokim, nëse ajo bazohet në rrethana të reja, ku përfshihen jo 

vetëm ndodhja e fakteve të reja krijuese të së drejtës apo të periculum in mora, por edhe 

përdorimi i provave të reja 

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

mospranimin e kërkesës për revokimin e pezullimit të vendimit. 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. 

19. Kolegji vlerëson se kërkesa për revokimin e vendimit të ndërmjetëm të pezullimit 

të vendimit gjyqësor të formës së prerë, e paraqitur nga pala paditëse, është e pabazuar në 

prova dhe në ligj dhe, si e tillë, duhet të rrëzohet. Kolegji konstaton se nga data e marrjes së 

vendimit të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor dhe deri më sot, nuk kanë 

ndryshuar kushtet dhe kriteret që kanë ndikuar në caktimin e masës së përkohshme 

procedurale. Paditësi pretendon në kërkesën për revokimin e vendimit se shkaqet për të cilat 

është vendosur masa e pezullimit kanë ndryshuar për shkak të kalimit të një periudhe të gjatë 

kohore, nga koha në të cilën është pretenduar vështirësi financiare e debitorit. Në kërkesë 

paditësi nuk ka parashtruar rrethana që provojnë rëndimin e pozitës së tij si pasojë e 

pezullimit të ekzekutimit të vendimit, por argumenton mundësinë e përmirësimit të 

rrethanave të palës debitore, pa bashkëlidhur prova që të vërtetojnë këtë pretendim. 

20. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se kërkesa për revokim e vendimit të pezullimit 

të ekzekutimit është e pabazuar dhe si e tillë nuk duhet të pranohet. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

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

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

 

VENDOSI: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesit Genc Drita dhe Haxhi Sallaku, për 

revokimin e vendimit nr. 256 Regjistri, datë 24.05.2017, të Kolegjit Administrativ të 

Gjykatës së Lartë. 

 

Tiranë, më 28.10.2021 

 

           ANËTAR                                ANËTAR                                KRYESUES 

 

    Klodian KURUSHI                       Artur KALAJA                       Sokol SADUSHI 
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