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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 
Nr. 18  i Regjistrit Themeltar 
Nr. 18  i Vendimit 
 

VENDIM 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me trup gjykues të përbërë nga: 

 
Sokol SADUSHI      - Kryesues 
Asim VOKSHI     - Anëtar 
Medi BICI         - Anëtar 

 
sot më datë 14.02.2022, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen administrative nr. 

18/2022, që u përket palëve: 
 

KËRKUES:    Vehap Shehu 
    Xhume Shehu 
    Shkëlzen Shehu 
    Bledar Shehu 
 
OBJEKTI:   Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 279 datë 17.05.2021 të 

Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. 
 
BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 
 
në çështjen administrative me palë: 
 
PADITËS:   Besim  Dervishi 
 
E PADITUR:  Vehap Shehu 
  Xhume Shehu 
  Shkëlzen Shehu 
  Bledar Shehu 
  Bashkia Tiranë 

 Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Tirana 
Rurale1. 

 
OBJEKTI: Pavlefshmëri absolute e aktit të marrjes në pronësi të tokës në emër 

të Vehap Shehut, pavlefshmërinë e regjistrimit të bërë në regjistrat 
e ZVRPP Tiranë, fshirjen e tyre dhe detyrimin e ZVRPP Tiranë të 
më bëjë regjistrimin e pronës të plotë sipas aktit të marrjes në 
pronësi që në vitin 1992. 
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KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

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

VËREN: 
 

I. Rrethanat e çështjes 
 

1. Rezulton se sipas aktit të marrjes së tokës bujqësore me numër 66 regjistrimi në pronësi 
të familjes bujqësore me përfaqësues z. Vehap Shehu, i është shpërndarë tokë nga Komisioni i 
Ndarjes së Tokës në fshatin Gurrë e Vogël, një sipërfaqe totale prej 7.000 m². të ndarë në dy 
parcela: Parcela e quajtur "Sanë Isufi" në të cilën ka përfituar 6.000 m² arë dhe Parcela e quajtur 
"tek shtëpia", në të cilën ka përfituar 1.000 m² toke gjithsej, nga të cilat 700 m² arë dhe 300 m² 
truall. Këto parcela janë pozicionuar në një plan rilevimi të vulosur nga Komuna Petrelë, që 
daton me 09.07.2001. Pala e paditur Vehap Shehu është pajisur me certifikata pronësie. 

2. Paditësi Besim Dervishi është pajisur me tokë bujqësore me ligjin nr. 7501 "Për tokën", 
gjithsej 20.000 m² të ndarë në disa parcela. Referuar Aktit të marrjes së tokës në pronësi datë 
13.02.1993, për Z. Besim Dervishi, figuron dhe parcela objekt i këtij gjykimi në vendin e quajtur 
"Sanë Isufi" me sipërfaqe 5.000 m² me këto kufizime: Veri me Fadilin, Lindje me Fik Guxha, 
Jug me rrugë, Perëndim me përroin. 

3. Pala paditëse pasur pretendime mbi pjesët përkatës takuese i është drejtuar me 
kërkesëpadinë objekt gjykimi Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me vendimin nr. 2978 datë 
13.06.2016 ka vendosur:  

“Rrëzimin e kërkesëpadisë si të pabazuar në ligj dhe në prova .…” 
5. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë me vendimin nr. 279 datë 17.05.2021 ka 

vendosur:  
“Ndryshimin e vendimit nr. 2978, datë 13.06.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Tiranë. 2. Pranimin e padisë. 3. Shfuqizimin e pjesshëm të aktit të marrjes së tokës në 
pronësi nr. 66, pa datë, të lëshuar nga Komisioni i Ndarjes së tokës në fshatin Gurrë e Vogël në 
emër të të paditurit Vehap Shehu për sipërfaqen 5000 m², e ndodhur ne parcelën me numër 
rendor 2, me emërtimin popullor "Sanasufe", sipërfaqe e cila i është dhënë në pronësi paditësit 
Besim Dervishi me aktin e marrjes së tokës në pronësi nr. s'ka, datë 13.02.1993 nga Komisioni i 
ndarjes së Tokës së fshatit Gurrë e Vogël. 4. Detyrimin e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës 
Drejtoria Vendore Tirana Rurale 1 të çregjistrojë sipërfaqen e mësipërme prej 5000 m², e 
regjistruar në pronësi të të paditurit Vehap Shehu dhe pjesë e pasurisë nr. 18/12, vol. 1, faqe 136 
dhe të vijojë procedurat ligjore për regjistrimin e saj paditësit. ...” 

6. Kundër të Gjykatës Administrative të Apelit, ka paraqitur rekurs me datë 06.06.2021 pala 
e paditur. 

7. Pala e paditur, më datë 05.01.2022, ka paraqitur përpara Gjykatës së Lartë kërkesë për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 279 datë 17.05.2021, Gjykatës Administrative të Apelit. 
Në kërkesë pala ngre pretendime që përbëjnë shkak rekursi dhe ndër të tjera pretendon se: 

- Ekzekutimi mi vendimi do ti sillte palës së paditur dëme mjaft të mëdha dhe të 
pariparueshme, me pasoja të rënda për jetën e të gjithë anëtarëve të familjes Shehu. Do të 
sillte dëme reale në shëndetin e kryefamiljarit Vehap Shehu, bashkëshortes dhe fëmijëve 
të tyre të cilët kanë lindur dhe janë rritur në atë shtëpi dhe janë ushqyer me frytet e tokës. 
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- Ekzekutimi i vendimit do të sillte dëme të pariparueshme materiale, financiare, 

ekonomike, pasi pala e paditur nuk disponon asnjë pronë tjetër. 
- I paditur i është tronditur jetesa në mënyrë të menjëhershme me këtë vendim gjyqësor 

pasi për më shumë se 30 vite familja Shehu ka jetuar, disponuar dhe gëzuar qetësisht 
pronën e tyre. 

- Ekziston dyshimi i arsyeshëm i bazuar në prova dhe fakte mbi mundësinë e ardhjes së një 
dëmi të rëndë, të pariparueshëm dhe të atëçastshëm për kërkuesin.  

- Gjithashtu, pezullimi i ekzekutimit të vendimit nuk cenon rëndë asnjë interes publik, 
përkundrazi do të cenoheshin rëndë interesat legjitime të të paditurit, pasi nga ekzekutimi 
i vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit do të shkaktohen dëme të mëdha dhe të 
pariparueshme. 
 
II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ  

 
8. 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 KPC dhe LGJA) ofrojnë për palët 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 KPC, apo nenit 28 e vijues të LGJA, kërkesa për dhënien e vendimit me ekzekutim të 
përkohshëm, sipas nenit 317 të KPC apo kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së 
prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të KPC. Në çdo rast këto mjete juridike të mbrojtjes së 
përkohshme procedurale janë të lidhura funksionalisht me mjetet kryesore të aksesit në gjykatë, 
qoftë padinë apo ankimet. 

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 atëçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të 
pariparueshëm nëse masa e përkohshme nuk merret nga gjykata (periculum in mora). Në këtë 
mënyrë masat e përkohshme procedurale paraqiten si mjete ligjore që garantojnë standardin e 
efektivitetit të vetë mjetit kryesor nga i cili ato varen, konkretisht padisë dhe ankimeve. 

10. Në mënyrë të posaçme neni 479 i KPC 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 LGJA. 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, 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 LGJA. Konkretisht nevojitet të arsyetohet domosdoshmërish 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. 
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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 iniciuesit të kërkesës (subjekt 
apo organ publik) cenon rëndë ose jo interesin publik. 

13. Në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të KPC 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 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 
KPC mund të shkaktojë dhe aktivizimin e përgjegjësisë personale pasurore të palës apo 
përfaqësuesit, sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit. 

15. Në funksion të zgjidhjes së çështjes konkrete, vlerësoj se kërkesa për pezullimin e 
vendimit gjyqësor të formës së prerë e paraqitur nga pala e paditur, është e pabazuar në ligj dhe 
si e tillë duhet të rrëzohet.   

16. Gjithashtu, pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi 
gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala 
kërkuese dhe nuk ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për 
pezullim dhe për qëndrimin e saj. 

17. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese kërkon pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, pala kërkuese 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, të pakthyeshme dhe të atëçastshëm për palën kërkuese. Pretendimet e 
parashtruar në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të 
Apelit, janë  kërkime që i referohen zgjidhjes në themel të çështjes si dhe shkaqe që do të merren 
në vlerësim nga Gjykata e Lartë në momentin e shqyrtimit të rekursit të depozituar nga pala e 
paditur. 
 18. Kolegji duke mbajtur parasysh edhe natyrën e mosmarrëveshjes, vendimmarrjen e 
njëjtë të gjykatave të faktit, 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, kërkesa e palës së paditur mbetet një kërkim dhe pretendim i 
pambështetur në ligj.  

19. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur 
nga pala kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit 
Tiranë.  
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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 kërkuesve Vehap Shehu, Xhume Shehu, Shkëlzen Shehu, Bledar 
Shehu  pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 279 datë 17.05.2021, të Gjykatës Administrative 
të Apelit Tiranë.  

 
Tiranë, më 14.02.2022 

 
 
          ANËTAR                                ANËTAR                                            KRYESUES 
 

Medi BICI     Asim VOKSHI                                  Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 
Nr. 44/5  i Regjistrit Themeltar 
Nr. 44/5  i Vendimit 

VENDIM 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me trup gjykues të përbërë nga: 

 
Sokol SADUSHI  - Kryesues 

    Asim VOKSHI  - Anëtar 
                          Medi BICI             -  Anëtar   
 

sot më datë 14.02.2022, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen administrative 
nr. 44/2021, që u përket palëve: 
 
KËRKUES:   Ministria e Financës dhe Ekonomisë 
 
OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1051datë 16.12.2020, të 

Gjykatës Administrative të Apelit. 
 
BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 
 
në çështjen administrative me palë: 
 
PADITËS:  Fatos Skeja 
 
TË PADITUR: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Dega e Thesarit Tiranë 
 
OBJEKTI: Kompensim për burgim të padrejtë për 360 ditë paraburgim për 

periudhën 24.12.2013 deri më datë 19.12.2014 dhe 435 ditë burgim 
nga data 20.12.2014 deri më datë 22.02.2016. 

 
KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

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

 
 VËREN: 

 
I. Rrethanat e çështjes 

 
1. Rezulton se Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr. 317, datë 

24.12.2013 ka vendosur caktimin e masës së sigurimit personal ndaj palës paditëse Fatos 
Skeja, të llojit “Arrest në burg”. Masa e “Arrestit në burg” për palën paditëse rezulton të jetë 
vënë në zbatim prej policisë gjyqësore në datë 24.12.2013. 
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2. Më këtë masë të sigurimit personal është hetuar dhe gjykuar pala paditëse. Me 
vendimin me nr. 119, datë 20.10.2014 të Gjykatës për Krimet e Rënda, Shkalla e Parë, Tiranë 
rezulton që pala paditëse të jetë deklaruar fajtor për kryerjen e veprës penale “Shtrëngim me 
anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë” të kryer në bashkëpunim, të parashikuar 
prej neneve 109/b/b dhe nenit 25 të Kodit Penal dhe është dënuar me tre vjet burgim. 
Vendimi është lënë në fuqi prej Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda me vendimin me nr. 
124, datë 09.12.2014.  Vendimi penal ka marr formë të prerë dhe është vënë në ekzekutim 
sipas Urdhrit për Ekzekutim që është zbatuar në datë 30.12.2014. 

3. Rezulton se me vendimin me nr. 33, datë 10.03.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Krujë rezulton të jetë pranuar kërkesa e palës paditëse dhe është zbatuar alternativa e dënimit 
me burgim “Qendrim në Shtëpi” në datë 10.03.2015.  

4. Ndërsa Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, në lidhje me palën paditëse me vendimin 
00-2017-656 datë 19.07.2017 ka vendosur prishjen e vendimit me nr. 119, datë 20.10.2014 të 
Gjykatës për Krimet e Rënda, Shkalla e Parë, Tiranë dhe të vendimit me nr. 124, datë 
09.12.2014 të  Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda dhe pushimin e çështjes penale në 
ngarkim të të gjykuarit Fatos Skeja. 

5. Në këto kushte pala paditëse, z. Fatos Skeja duke e konsideruar të padrejtë burgimin e 
tij i është drejtuar Gjykatës me kërkesëpadinë, me objekt kompensimin e burgimit të 
padrejtë për 360 ditë paraburgim periudhën 24.12.2013 deri më datë 19.12.2014 dhe 435 dite 
burgim nga datë 20.12.2014 deri më datë 22.02.2016.  

6. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me vendimin nr. 2343, datë 
18.06.2018 ka vendosur:  
 “Rrëzimin e padisë administrative si të pambështetur  në ligj dhe në prova…” 

7. Kundër këtij vendimi ka paraqitur ankim pala paditëse, e cila ka kërkuar ndryshimin 
vendimit dhe pranimin e kërkesëpadisë si të bazuar në prova dhe në ligj. 

8. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë me vendimin nr. 1051, datë 16.12.2021, 
ka vendosur:  

"Ndryshimin e vendimit nr. 2343, datë 18.06.2018 të Gjykatës Administrative të 
Shkallës së Parë Tiranë. Pranimin pjesërisht të padisë. Detyrimin e palës së paditur Dega e 
Thesarit Tiranë pranë Ministria e Financave dhe Ekonomisë, të kompensojë paditësin Fatos 
Skeja në shumën 1.602.000 lekë…” 

9. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs Ministria e Financave dhe Ekonomisë, e 
cila ka kërkuar prishjen e vendimeve dhe rrëzimin e kërkesëpadisë. 

10. Me datë 28.04.2021, pala e paditur e përfaqësuar ka paraqitur përpara Gjykatës së 
Lartë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1051, datë 16.12.2021, të Gjykatës 
Administrative të Apelit, duke parashtruar ndër të tjera se: 

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme: 
- Në çështjen objekt gjykimi, ndodhemi para rastit të përjashtimit nga e drejta e 

kompensimit dhe për këtë padia e paditësit duhet të rrëzohet. 
- Vendimi i Gjykatës së Shkallës së Pare për Krimet e Rënda Tiranë, i cili ka vendosur 

për deklarimin fajtor të shtetasit Fatos Skeja, është ndikuar tërësisht nga veprimet apo 
mosveprimet që ky shtetas ka kryer, për arsye se nga ana e këtij shtetasi janë dhënë 
deklarime pranë Oficerëve të Policisë Gjyqësore të cilat bien ndesh me njëra tjetrën 
dhe për të krijojnë dyshime që ky person e ka kryer veprën penale për të cilën është 
ndaluar, akuzuar dhe për të cilën është dhënë një vendim i gabuar në ngarkim të tij. 

- Pretendojmë se padia e paditësit Fatos Skeja duhet të rrëzohet si e pabazuar në ligj 
dhe në prova për arsye se, në Urdhërin e datës 22.02.2016 të Prokurorisë pranë 
Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë me objekt: "Për Pushimin e Ekzekutimit të 
vendimit për të dënuarin Fatos Skeja", është përcaktuar se duke qenë se shtetasi në 
fjalë ka përfituar nga ligji nr. 154/2015 "Për dhënie amnistie" të bëhet pushimi i 
ekzekutimit të vendimit për të dënuarin Fatos Skeja sipas urdhërit të ekzekutimi nr. 
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38/2 prot., datë 10.03.2015. 
- Pala e paditur shpreh gatishmërinë për ekzekutimin e çdo vendimi që merr formë të 

prerë ashtu siç ka vepruar në të gjitha rastet e ngjashme. 
 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 
 

11. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) 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. 

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 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. 

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 ajo parashikon: 

“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, 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. 
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 iniciuesit 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 
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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 argumentet 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. Mungesa në kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore passjell 
mospranimin e kërkesës për pezullim. 

17. Gjithashtu, pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi 
gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala 
kërkuese dhe nuk ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për 
pezullim dhe për qëndrimin e saj. 

18. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese kërkon pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, pala kërkuese 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, të pakthyeshme dhe të atëçastshëm për palën kërkuese. 
Pretendimet e parashtruar në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës 
Administrative të Apelit, për të drejtën e përfitimit të dëmshpërblimit për burgim të padrejtë 
janë kërkime që i referohen zgjidhjes në themel të çështjes që do të merren në vlerësim nga 
Gjykata e Lartë në momentin e shqyrtimit të rekursit të depozituar nga pala e paditur. 
 19. Kolegji, 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, kërkesa e palës së paditur mbetet një kërkim dhe pretendim i pambështetur në 
ligj.  

20. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur 
nga pala kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të 
Apelit Tiranë.  

 
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 Ministrisë Financave dhe Ekonomisë për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit nr. 1051, datë 16.12.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit.  
 

Tiranë, më 14.02.2022 
 
 

       ANËTAR                                ANËTAR                                      KRYESUES 
 
      Medi BICI                        Asim VOKSHI                           Sokol SADUSHI 
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