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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 58/350 (3). 

 

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 Tiranë, sot më datë 15.06.2020, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim, në çështjen 

administrative me Nr. Akti 58/350, që i përket: 

 

KËRKUES:   Av. Sokol Mëngjesi. 

   Av. Arbesa Kurti. 

 

OBJEKTI:  Ankim kundër vendimit nr. 58/350, datë 11.05.2020, të Kolegjit 

Administrativ të Gjykatës së Lartë, për pjesën e dënimit me gjobë të 

Av. Sokol Mëngjesi dhe Av. Arbesa Kurti.  

 

BAZA LIGJORE:  Neni 34, 442 e vijues të Kodit të Procedurës Civile, neni 44 e vijues i 

ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e 

mosmarrëveshjeve administrative”. 

 

Në çështjen me palë: 

 

KËRKUES:   Shoqëria “Korsel” sh.p.k. 

 

OBJEKTI:  Kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 1365, datë 

02.05.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe vendimit 

nr. 560, datë 10.04.2017, të Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Korçë.  

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

 Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, në 

dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve; 
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V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Pala paditëse i është drejtuar me padi Gjykatës Administrativ të Shkallës së Parë 

Tiranë, duke kërkuar shfuqizimin e vendimit nr. 8, datë 30.03.2016, të ISHMP Korçë, lënë në 

fuqi me vendimin nr. 3137, datë 16.05.2016, të Komisionit të Ankimimit. 

 

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 3509, datë 

06.07.2016, ka vendosur: 

- Shpalljen e moskompetencës tokësore për gjykimin e çështjes administrative me nr. 

4870 akti, me palë ndërgjyqëse: Paditës: Shoqëria “Korsel” sh.p.k, me seli në Korçë, 

të paditur: Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve Korçë dhe Inspektorati 

Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve pranë Ministrisë së Mjedisit, me objekt: Shfuqizimin e 

vendimit të Komisionit të animimit me nr. 3137, datë 16.05.2016 dhe vendimit nr. 8, 

datë 30.03.2016, të ISHMP Korçë. 

- Dërgimin e akteve Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, si gjykatë 

kompetente.   

 

3. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Korçë, me vendimin nr. 560, datë 

10.04.2017, ka vendosur: 

- Rrëzimin e padisë si të pabazuar në prova dhe në ligj. 

- Shpenzimet gjyqësore janë në ngarkim të palës paditëse.   

 

4. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 1365, datë 02.05.2019, ka 

vendosur: 

- Lënien në fuqi të vendimit nr. 560, datë 10.04.2017, të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Korçë.  

 

5. Kundër vendimit nr. 1365, datë 02.05.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit, 

ka paraqitur rekurs pala paditëse, Shoqëria “Korsel” sh.p.k, e cila ka kërkuar prishjen e këtij 

vendimi dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në këtë gjykatë, me tjetër trup gjykues. 

 

6. Pala paditëse, Shoqëria “Korsel” sh.p.k, në datën 02.07.2019, ka paraqitur 

përpara Gjykatës së Lartë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 560, datë 

10.04.2017, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, lënë në fuqi me vendimin 

nr. 1365, datë 02.05.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

7. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 58/350, datë 

11.05.2020, ka vendosur: 

- Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala paditëse, Shoqëria “Korsel” sh.p.k, 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 560, datë 10.04.2017, të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Korçë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1365, datë 

02.05.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit. 

- Dënimin solidarisht të Av. Sokol Mëngjesi dhe Av. Arbesa Kurti me gjobë në masën 

50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë.  

- Ky vendim përbën titull ekzekutiv. 

- Ngarkohet Zyra e Përmbarimit Tiranë për ekzekutimin e gjobës për llogari të buxhetit 

të shtetit. 
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- Një kopje e këtij vendimi i njoftohet edhe Zyrës së Përmbarimit Tiranë. 

- Kundër pjesës së vendimit të dënimit me gjobë mund të ushtrohet ankim, brenda 3 

ditëve nga dita e nesërme e marrjes dijeni të këtij vendimi, në Gjykatën e Lartë. 

 

8. Kundër vendimit nr. 58/350, datë 11.05.2020, të Kolegjit Administrativ të 

Gjykatës së Lartë, kanë paraqitur kërkesë Av. Sokol Mëngjesi dhe Av. Arbesa Kurti, të cilët 

kanë kërkuar pranimin e ankimit dhe revokimin e këtij vendimi, duke parashtruar: 

- Në cilësinë e përfaqësuesve të shoqërisë “Korsel” sh.p.k., kemi çmuar që të 

shfrytëzojmë mjetin procedural të pezullimit të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore, 

me qëllim përfaqësimin e interesit më të lartë të shoqërisë, duke ndjekur dhe parimin 

e ezaurimit të të gjitha mjeteve procedurale të parashikuara. 

- Në asnjë moment nuk kemi pasur si qëllim të abuzojmë me të drejtat procedurale apo 

të keqpërdorim sistemin e drejtësisë, por i vetmi qëllim ka qenë përfaqësimi i interesit 

më të lartë të klientit. 

- Avokatët kanë të drejtë të ngrenë çdo pretendim dhe të përdorin çdo mjet të 

parashikuar në legjislacionin shqiptar që e gjykojnë dhe e vlerësojnë të përshtatshëm 

sipas bindjes së tyre për të mbrojtur interesat e klientit. 

- Në kushtet kur Gjykata e Lartë nuk ka pasur një praktikë të konsoliduar në lidhje me 

kufijtë e përdorimit të mjeteve procedurale, aq më tepër ngarkimin me përgjegjësi të 

përfaqësuesve, sipas bindjes sonë profesionale ne kemi paraqitur kërkesën për 

pezullim. 

- Në kushtet kur ne si avokatë kemi një eksperiencë disa vjeçare në sistemin e 

drejtësisë, dënimi me gjobë për shkak të përdorimit të një mjeti procedural, i cili është 

bërë duke menduar interesin më të lartë të klientit, cenon aspektin profesional si 

avokat. 

- Referuar praktikës që po krijohet nga Gjykata e Lartë, pas rifillimit të funksionimit në 

Mars të vitit 2020, do të jemi më të kujdesshëm në mjetet procedurale që do të 

paraqesim në vijim për mbrojtjen e interesave të klientëve.       

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

 

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. 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.  

 

10. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë ka theksuar se, 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 duhet të plotësohen në mënyrë 

kumulative disa kushte. Së pari, pala që paraqet një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

një vendimi të formës së prerë duhet që më parë të ketë ushtruar rekurs ndaj këtij vendimi, si 

një kusht për legjitimimin e saj në paraqitjen e një kërkese të tillë. Së dyti, vendimi duhet të 

përmbajë një detyrim, pra ai duhet të rrjedhë nga një padi detyrimi dhe, në të njëjtën kohë, të 

ketë disponuar për pranimin e saj, pjesërisht ose tërësisht. Së treti, pala që kërkon pezullimin 

duhet të japë argumente konkrete ligjorë në lidhje me dëmin që pretendon se i shkaktohet nga 

ekzekutimi i vendimit në fjalë. Së katërti, kjo palë duhet të paraqesë prova që bëjnë të bazuar 

pretendimin për ekzistencën e dëmit. Së pesti, dëmi i pretenduar duhet të jetë i menjëhershëm 
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dhe i pariparueshëm. Së fundi, pala që bën kërkesën eventualisht mund të parashtrojë edhe 

garanci të ofruar dhe provat respektive të saj.  

 

11. Në çështjen në shqyrtim, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në vendimin e 

tij nr. 58/350, datë 11.05.2020, ka konkluduar se kërkesa e paraqitur nga Av. Sokol Mëngjesi 

dhe Av. Arbesa Kurti, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 560, datë 10.04.2017, të 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, lënë në fuqi me vendimin nr. 1365, datë 

02.05.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit, është abuzive pasi është bërë kundër një 

vendimi që nuk mbarte detyrime, duke qenë se ishte vendosur rrëzimi i padisë.  

 

12. Ky Kolegj thekson se, në kërkesën e tyre për revokimin e vendimit nr. 58/350, 

datë 11.05.2020, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, në pjesën që është vendosur 

dënimi me gjobë i Av. Sokol Mëngjesi dhe Av. Arbesa Kurti në masën 50.000 (pesëdhjetë 

mijë) lekë, nuk është paraqitur asnjë shkak që do të sillte revokimin e tij në përputhje me 

nenin 169 të Kodit të Procedurës Civile. 

 

13. Në nenin 169 të Kodit të Procedurës Civile është përcaktuar se:  

“Personat që janë dënuar me gjobë, sipas dispozitave të mësipërme, mund t’i 

paraqitin gjykatës që i ka dënuar, brenda tri ditëve, kërkesë për heqjen e dënimit, duke 

treguar dhe shkaqet.  

Gjykata kur i gjen me vend këto shkaqe, revokon vendimin e dënimit me gjobë si dhe 

urdhrin e sjelljes me detyrim. Ajo mund edhe vetëm të pakësojë gjobën e caktuar. Në rast të 

kundërt, refuzon kërkesën. 

Afati për të paraqitur kërkesën fillon nga dita e seancës gjyqësore dhe, në rastet e 

parashikuara nga nenet 165 dhe 167, nga dita e njoftimit të vendimit të dënimit. 

Vendimi i dhënë nga gjykata në rastet e sipërme është i formës së prerë dhe kundër tij 

nuk lejohet ankim”.  

 

14. Edhe pse nga pikëpamja sistematike kjo dispozitë lidhet në mënyrë të 

drejtpërdrejtë me gjobat e vendosura gjatë procesit gjyqësor, me qëllim miradministrimin e 

tij, e të përcaktuara në Kreun IV, të Titullit I, të Pjesës së Dytë, të Kodit të Procedurës Civile, 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë çmon se, për sa kohë nuk ekziston një dispozitë 

tjetër në këtë Kod dhe palës së ndëshkuar për një kërkesë abuzive sipas nenit 34 të tij duhet 

t’i garantohet të paktën një mjet për të mundësuar rivendosjen e të drejtave të saj të cenuara 

për shkak të sanksionit gjobor, dispozita e mësipërme do të zbatohet me analogji edhe në këtë 

rast. 

 

15. Nga përmbajtja e kësaj dispozite rezulton se, që gjykata të vendosë revokimin e 

gjobës së dhënë prej saj, duhet që pala të paraqesë shkaqe të reja ose që nuk njiheshin dhe 

nuk kishin mundësi të njiheshin më parë prej saj dhe gjykatës. Çdo forum gjyqësor nuk mund 

të disponojë në mënyrë të ndryshme mbi të njëjtat fakte sepse kjo do të përbënte cenim të 

parimit të sigurisë juridike. 

 

16. Duke iu rikthyer çështjes në shqyrtim rezulton se pala kërkuese nuk ka parashtruar 

asnjë shkak të ri i cili do të ishte i aftë për të ndryshuar disponimin e gjykatës për dënimin me 

gjobë të kërkuesve, në vendimin e tij nr. 58/350, datë 11.05.2020. Argumentet e parashtruara 

prej tyre janë në tërësi irelevante në raport me kërkesën për revokimin e vendimit për 

dënimin me gjobë. Në këtë drejtim, kërkuesit nuk paraqesin asnjë fakt që, i vlerësuar në tërësi 

me faktet e tjera të cilat çuan në dënimin e tyre me gjobë, të ndryshonte këtë disponim të këtij 

Kolegji.  
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17. Argumentet që ngrenë kërkuesit lidhur, në tërësi, me të drejtën për të parashtruar 

çdo kërkim në mbrojtje të klientit të tyre janë të pabazuar. Mbrojtësit e palëve, si përfaqësues 

të tyre, mund të paraqesin çdo pretendim që çmohet e nevojshme për mbrojtjen e klientit, me 

përjashtim të atyre që janë abuzivë dhe që e investojnë në mënyrë të panevojshme një forum 

gjyqësor. Gjykatat, si mjeti i fundit (ultima ratio) për zgjidhjen e një mosmarrëveshje, mund 

të aksesohen vetëm kur ekziston me të vërtetë një e tillë. Në të kundërt, investimi i gjykatës 

aty ku nuk preket një e drejtë subjektive apo interes i ligjshëm, do të cenonte efektivitetin e 

çështjeve të tjera, të meritueshme për tu trajtuar nga ajo. 

 

18. Argumenti tjetër i parashtruar nga kërkuesit lidhur me mungesën e një praktike të 

mëparshme nga Gjykata e Lartë për dënimin me gjobë në lidhje me paraqitjen e një kërkese 

abuzive nuk gjendet i mbështetur nga ky Kolegj. Neni 34, sikurse është ndryshuar me ligjin 

nr. 38/2017, datë 30.03.2017, duke qenë pjesë e së drejtës në Republikën e Shqipërisë, 

prezumohet i njohur nga të gjithë (neto censetur ignorare legem) dhe aq më tepër nga 

përfaqësues profesionistë të palëve sikurse janë avokatët. Në këtë rast bëhet fjalë për një 

dispozitë e cila është e qartë për nga përmbajta dhe nuk kërkon ndonjë qëndrim njësues nga 

Gjykata e Lartë për tu bërë e kuptueshme dhe e zbatueshme. Fakti se një sanksion i tillë 

pretendohet se nuk është zbatuar më parë nga Gjykata e Lartë nuk i jep të drejtë palëve dhe 

përfaqësuesve të tyre për të abuzuar me të drejtën për të bërë kërkime, të cilat dihet se janë 

haptazi të pathemelta. 

 

19. Në këtë pikë, Kolegji konstaton se kërkuesit janë kontradiktorë në kërkimet e tyre. 

Nga njëra anë ata pretendojnë se dënimi me gjobë cenon reputacionin e tyre si avokatë, duke 

qenë me eksperiencë në këtë drejtim dhe nga ana tjetër parashtrojnë mungesën e 

vendimmarrjeve të mëparshme nga ana e Gjykatës së Lartë si shkak i mosnjohjes së ligjit. 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë thekson se në rastet kur ligji është i qartë dhe i 

paekuivok në interpretimin dhe zbatimin e tij askush nuk mund të mbrohet me argumentin e 

mosnjohjes (ignorantia legis non excusat).      

         

PËR KËTO ARSYE 

 

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

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

dhe nenin 169 të Kodit të Procedurës Civile; 

 

V E N D O S I 

 

 Mospranimin e kërkesës për revokimin e vendimit nr. 58/350, datë 11.05.2020, të 

Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, në pjesën që është vendosur dënimi me gjobë i 

Av. Sokol Mëngjesi dhe Av. Arbesa Kurti në masën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë.  

 

      Tiranë, më 15.06.2020 

 

 

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

  Ilir PANDA                                          Ervin PUPE                                    Sokol SADUSHI 
 


