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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 
Nr. 57 i Regj. Themeltar 
Nr. 57 i Vendimit 
 

V E N D I M 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 
Sokol      SADUSHI    Kryesues 

    Klodian  KURUSHI     Anëtar 
Artur      KALAJA    Anëtar  

 
në datën 02.12.2021, mori në shqyrtim, në dhomën e këshillimit, çështjen 

administrative me nr. 57-2021 akti me:  
 
KËRKUES:   Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor Tiranë. 
 
OBJEKTI:  Pezullim i ekzekutimit të vendimit nr. 114, datë 22.02.2021 të  

Gjykatës Administrative të Apelit. 
 
BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Në çështjen administrative të themelit, të regjistruar pranë Gjykatës së Lartë me nr. 31003-
00366-00-2021 me palë: 
  
PADITËS:                 Etleva Brahaj  

I PADITUR: Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor Tiranë 
 Qendra Shëndetësore nr. 2, Fier 
 

                     KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 
 

 pasi dëgjoi relatimin e paraqitur nga gjyqtari Sokol Sadushi dhe diskutoi, në dhomë 
këshillimi, çështjen në tërësi, 

V Ë R E N 
 

I. Rrethanat e çështjes 
 

          1. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se, pala paditëse Etleva Brahaj, ka  
investuar me kërkesë padi Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë duke kërkuar,             
“Konstatimi i zgjidhjes së kontratës/marrëdhënies së punës, me efekt të menjëhershëm, pa 
shkaqe të justifikuara. Dëmshpërblim për zgjidhjen e menjëhershme të marrëdhënies së punës 
pa shkaqe të justifikuara në masën e 12 pagave mujore, për mosrespektimin e afateve të 
njoftimit në masën e 2 pagave mujore, për mosrespektim të procedurës për zgjidhjen e 
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kontratës së punës në masën e 2 pagave mujore. Dhënien e shpërblimit për vjetërsi në punë 
prej 6 pagash, pra në total një dëmshpërblim në masën e 22 pagave mujore”. 

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, me vendimin nr. 1351, datë 
21.07.2016, ka vendosur: 

“Rrëzimin e kërkesëpadisë “. 
3. Kundër vendimit nr. 1351, datë 21.07.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Vlorë, ka paraqitur ankim pala paditëse, duke kërkuar ndryshimin e këtij vendimi dhe 
pranimin e padisë. 

4. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 114, datë 22.02.2021, ka 
vendosur: 

“Ndryshimin e vendimit nr. 1351, datë 21.07.2016 të Gjykatës Administrative të 
Shkallës së Parë Vlorë. 

Pranimin e padisë së paditëses Etleva Brahaj. 
Detyrimin e palëve të paditura Qendra Shëndetësore nr. 2 Fier dhe Fondi i Sigurimit 

të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor ti ti paguajë paditëses Etleva Brahaj: 
- 2 (Dy) paga mujore për mosrespektim të procedurës në zgjidhjen e kontratës së 
punës. 
- 2 (Dy) paga mujore për mosrespektim të afatit të njoftimit në zgjidhjen e kontratës 
së punës. 
- 12 (Dymbëdhjetë) paga mujore për zgjidhje të menjëhershme dhe të pajustifikuar të 
kontratës së punës, si dhe  
- 6 (Gjashtë) paga mujore si shpërblim për vjetërsi në punë”. 
5. Kundër vendimit nr. 114, datë 22.02.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit ka 

paraqitur rekurs pala e paditur, Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 
Tiranë , i cili ka kërkuar ndryshimin e këtij vendimi dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 1351, 
datë 21.07.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe rrëzimin e padisë.          

6. Rezulton se bashkë me rekursin në objektin e tij pala e paditur ka kërkuar 
“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 114, datë 22.02.2021, të Gjykatës  Administrative 
të Apelit” e cila i  është njoftuar palëve të interesuar, Etleva Brahaj në datën 02.10.2021, dhe 
Qendrës Shëndetësore nr. 2 Fier, në datë 01.10.2021, të cilat nuk kanë paraqitur parashtrime 
para Gjykatës së Lartë në përputhje me parashikimet ligjore të nenit 479, pika 2 të Kodit të 
Procedurës Civile. 

7. Në përmbajtje të kësaj kërkesën për pezullim pala e paditur Fondi i Sigurimit të 
Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor Tiranë nuk ka parashtruar asnjë shkak konkret për 
pezullimin e vendimit, por ka kundërshtuar vetëm në drejtim të shkaqeve të rekursit në lidhje 
me zgjidhjen në themel të çështjes . 

  
II. Vlerësimi i Kolegjit   

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

Procedurës Civile dhe ligji nr. 49, datë 03.05.2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin 
e mosmarrëveshjeve administrative” (në vijim ligji 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 
(në vijim KPC) apo nenit 28 e vijues të ligjit 49/2012, 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. 
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10. 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. 

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 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.”. 

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

15. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se 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. 
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16. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Fondi i Sigurimit të 
Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor Tiranë kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit 
gjyqësor nr. 114,datë 22.02.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit, 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 i vlerësohen 
në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të Gjykatës 
Administrative të Apelit, nga Kolegji Administrativ. 

17. 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, vërej se 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 për palën 
kërkuese.  

18. Kolegji 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. 

Mbështetur sa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën, e 
paraqitur nga kërkuesi Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor Tiranë, për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.     

  
PËR KËTO ARSYE, 

 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 1, pika 2, të ligjit nr. 49, 

datë 03.05.2012“Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 
administrative”, i ndryshuar, si dhe nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile, 
 

V E N D O S I: 
 

 Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala e paditur (kërkuese), Fondi i Sigurimit 
të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor Tiranë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 
114, datë 22.02.2021 i Gjykatës Administrative të Apelit. 
  

      Tiranë, më 02.12.2021 
 
 
       ANËTAR                               ANËTAR                                         KRYESUES 
 
 Klodian KURUSHI                        Artur KALAJA                                Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

Nr. 64 i Regj. Themeltar 
Nr. 64 i Vendimit 

V E N D I M 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 
Sokol      SADUSHI    Kryesues 

    Klodian  KURUSHI     Anëtar 
Artur      KALAJA    Anëtar  

 
në datën 02.12.2021, mori në shqyrtim, në dhomën e këshillimit, çështjen 

administrative me nr. 64-2021 akti me:  
 
KËRKUES:   Bashkia Fier  
 
OBJEKTI:  Pezullim i ekzekutimit të vendimit nr. 113, datë 31.01.2017 të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe të vendimit nr. 858, datë 
07.10.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. 

 
BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Në çështjen administrative me palë: 
  
PADITËS: Lindita Ajasllari 

I PADITUR: Këshilli i Ministrave 
 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 
 Bashkia Fier 
 

                     KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 
 

 pasi dëgjoi relatimin e paraqitur nga gjyqtari Sokol Sadushi dhe diskutoi, në dhomë 
këshillimi, çështjen në tërësi, 

V Ë R E N 
 

I. Rrethanat e çështjes 
 

           1. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se, pala paditëse Etleva Brahaj, ka  
investuar me kërkesë padi Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, duke 
kërkuar,“Ndryshimin e pjesshëm të VKM nr. 596, datë 31.08.2016 “Për shpronësimin për 
interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme pronë private që preken nga realizimi i 
projektit “Rehabilitim i rrugës “Xoxo Andoni” dhe hapësirave rreth saj, Fier përsa i përket 
vlerës së shpronësimit për pasurinë e paditësit. Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë 
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paditësin me diferencën e shumës midis raportit vlerësues dhe vlerës reale të sendit të 
paluajtshëm në masën 21.460.027 (njëzet e një milion  e katërqind e gjashtëdhjetë e njëzet e 
shtatë) lekë”. 

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, me vendimin nr. 113, datë 
31.01.2017, ka vendosur: 

“Pranimin e pjesshëm të padisë. Ndryshimin pjesërisht i VKM nr. 596 datë 
31.08.2016  të Këshillit të Ministrave “Për shpronësimin për interes publik, të pronarëve të 
pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga shpronësimi për projektin 
"Rikonstruksion i rrugës "Xoxi Andoni", i hapësirave përreth saj dhe rehabilitimi i fasadave" 
Fier ne lidhje me masën e shpërblimit kundrejt paditëses Lindita Ajasllari në lidhje me masën 
e shpërblimit për objektin me sipërfaqen prej 58,2 m/² e ndodhur në qytetin e Fierit duke u 
përcaktuar si masë e vlerës për shpronësim për këtë objekt ne shumën prej  10.176.037 
(dhjetë milion e njëqind e shtatëdhjetë e gjashte mije e zero tridhjetë e shtatë) lekë . 
Detyrimin e palëve të paditura Bashkia Fier dhe Ministria e Zhvillimit Urban Tiranë të 
shpërblejë paditësen Lindita Ajasllari me diferencën e shumës së përcaktuar në këtë vendim 
dhe shumës së caktuar në VKM-në me nr. 596 datë 31.08.2016  të Këshillit të Ministrave 
“Për shpronësimin për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, 
që preken nga shpronësimi për projektin "Rikonstruksion i rrugës "Xoxi Andoni" për objektin 
prej 58,2 m/²  “. 

3. Kundër vendimit nr. 113, datë 31.01.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së 
Parë Vlorë, ka paraqitur ankim pala e paditur, duke kërkuar ndryshimin e këtij vendimi dhe 
rrëzimin e padisë. 

4. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 858, datë 07.10.2020, ka 
vendosur: 

“Ndryshimin e vendimit nr. 113, datë 31.01.2017, të Gjykatës Administrative të 
Shkallës së Parë, Vlorë.  Pranimin e pjesshëm të padisë. Ndryshimin e VKM nr. 596, datë 
31.08.2016 “Për shpronësimin për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, 
pronë private që preken nga shpronësimi për projektin, për rikonstruksionin e rrugës “Xoxi 
Andoni”, dhe hapësira për rreth saj dhe rehabilitimi i fasadave Fier” në lidhje me masën 
shpërblimit të paditëses Lindita Ajasllari për objektin “Njësi tregtare me sipërfaqe 58.2 m2, e 
ndodhur në qytetin e Fierit” duke përcaktuar si vlerë shpronësimi për këtë objekt shumën 
prej 4.629.519 lekë.  Detyrimin e palëve të paditura, t’i paguajnë palës paditëse, Lindita 
Ajasllari, diferencën midis vlerës së shpronësimit të përcaktuar në këtë vendim, dhe vlerës së 
përcaktuar në VKM nr. 596, datë 31.08.2016. Rrëzimin e padisë në lidhje me kërkimet e 
tjera”. 

5. Kundër vendimit nr. 858, datë 07.10.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit ka 
paraqitur rekurs pala e paditur, Bashkia Fier, e cila ka kërkuar  prishjen e këtij vendimi dhe 
pushimin e çështjes.          

- Vendimet e gjykatave janë marrë në kundërshtim me ligjin. 
- Pala paditëse është shpronësuar në lidhje me pasurinë e saj në përputhje me ligjin nr. 

8561, datë 22.12.199” Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të të 
pasurive pronë private për interes publik”. 

6. Në datë 01.11.2021, pala e paditur, (kërkuese) Bashkia Fier, është paraqitur përpara 
Gjykatës së Lartë, kërkesa për pezullimin e vendimit nr. 113, datë 31.01.2017 të Gjykatës 
Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe të vendimit nr. 858, datë 07.10.2020 të Gjykatës 
Administrative të Apelit, duke parashtruar këto shkaqe: 

-Fillimi i procedurave përmbarimore dhe ekzekutimi i vlerës ndaj Bashkisë Fier, do të 
sillte një dëm shumë të rendë në buxhetin e këtij institucioni, në dëm të taksapaguesve Fierak, 
dhe në dëm të investimeve, shërbime dhe të projekteve në interes të komunitetit. 
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-Duke pasur parasysh që kreditorët janë persona fizik nëse vendimi ekzekutohet dhe 
më pas rekursi jonë pranohet nga ana juaj, atëherë rikuperimi i kësaj shumë nga është shumë i 
vështirë. 

7. Kërkesa e palës së paditur Bashkia Fier për pezullimin e vendimit nr. 113, datë 
31.01.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe vendimit nr. 858, datë 
07.10.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, i është njoftuar palëve të interesuara: 
Lindita Ajasllari në datën 03.11.2021, Këshilli i Ministrave në datën 03.11.2021, Ministria e 
Infrastrukturës dhe Energjisë në datën 03.11.2021 dhe Avokatura e Shtetit në datën 
03.11.2021. Rezulton se pala paditëse Lindita Ajasllari ka paraqitur parashtrim para Gjykatës 
së Lartë në përputhje me parashikimet ligjore të nenit 479, pika 2 të Kodit të Procedurës 
Civile, duke kërkuar, “mos pranimin e kërkesës për pezullim”. 

 
II. Vlerësimi i Kolegjit   

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

Procedurës Civile dhe ligji nr. 49, datë 03.05.2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin 
e mosmarrëveshjeve administrative” (në vijim ligji 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 
(në vijim KPC) apo nenit 28 e vijues të ligjit 49/2012, 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. 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 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.”. 

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: 
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- 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 iniciuesit 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, ose 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. Mungesa në kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore passjell 
mospranimin e kërkesës për pezullim. 

14. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se 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 ku pala paditëse ka paraqitur parashtrime me 
argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e saj, 
për mos pranimin e kërkesës. 

15. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Bashkia Fier kërkon 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor për shumën 4.629.519 lekë, 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 i 
vlerësohen në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të 
Gjykatës Administrative të Apelit, nga Kolegji Administrativ. 

16. 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, vërej se 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 për palën 
kërkuese.  

17. Kolegji 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. Pretendimi i palës kërkuese se ekzekutimi i 
menjëhershëm i një shume të konsiderueshme prej 4.629.519 lekë do të ketë efekte financiare 
për Bashkia Fier, nuk janë shkaqe legjitime për të pezulluar ekzekutimin e vendimit gjyqësor 
të formës së prerë. 

Mbështetur sa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën, e 
paraqitur nga kërkuesi Bashkia Fier, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 
formës së prerë.     
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                 PËR KËTO ARSYE, 

 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 1, pika 2, të ligjit nr. 49, 

datë 03.05.2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 
administrative”, i ndryshuar , si dhe nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile, 
  

                       V E N D O S I: 
 

 Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala e paditur (kërkuese), Bashkia Fier për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 113, datë 31.01.2017 të Gjykatës Administrative të 
Shkallës së Parë Vlorë dhe të vendimit nr. 858, datë 07.10.2020 të Gjykatës Administrative të 
Apelit Tiranë. 
  

      Tiranë, më 02.12.2021 
 
 
     ANËTAR                                         ANËTAR                                          KRYESUES 
 
 Klodian  KURUSHI                        Artur KALAJA                                Sokol  SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË  

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

Nr. 63 i Regj. Themeltar  

Nr. 63 i Vendimit 

 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Sokol       SADUSHI     Kryesues 

    Artur       KALAJA     Anëtar 

Klodian    KURUSHI   Anëtar 

 

në datën 02.12.2021 mori në shqyrtim, në dhomën e këshillimit, çështjen 

administrative me nr. 31003-0063-2021 akti që i përket: 

 

KËRKUES: Bashkia Fier 

 

OBJEKTI:  Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 112, datë 31.01.2017 të 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe vendimit 

nr. 916 (86-2020-1101) datë 04.11.2020 të Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë. 

 

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

 

në çështjen administrative me palë: 

 

PADITËS: Liri Veli Demishaj 

 

I PADITUR: Këshilli i Ministrave 

 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 

 Bashkia Fier 

 

PERSON I TRETË: Avokatura e Shtetit 

 

OBJEKTI: Ndryshimin e pjesshëm të VKM nr. 596, datë 31.08.2016 “Për 

shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të 

paluajtshme pronë private që preken nga realizimi i projektit 

“Rehabilitim i rrugës “Xoxo Andoni” dhe hapësirave rreth saj, 

Fier përsa i përket vlerës së shpronësimit për pasurinë e 

paditësit. 

Detyrimin e palës së paditur të dëmshpërblejë paditësin me 

diferencën e shumës midis raportit vlerësues dhe vlerës reale të 

sendit të paluajtshëm. 
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BAZA LIGJORE:  Nenet 32, 154 të Kodit të Procedurës Civile, nenet 7, 11, 17/b 

të Ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e 

gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”, VKM nr. 138, datë 23.03.2000 “Për kriteret 

teknike te vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së 

shpërblimit të pasurive pronë private që zhvlerësohen dhe të 

drejtave të personave të tretë për interes publik”, VKM nr. 89, 

datë 03.02.2006 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në 

Republikën e Shqipërisë, neni 44 i Kushtetutës së Republikës 

së Shqipërisë, nenet 608 e vijues, 640 të Kodit Civil. 

 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

 pasi dëgjoi në dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve relatimin e paraqitur nga 

gjyqtari Sokol Sadushi dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, 

 

V Ë R E N 

 

              I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësja Liri 

Demishaj, ka qënë pronare e një pasurie të paluajtshme, fakt i provuar sipas çertifikatës për 

vërtetim pronësie me nr. Serie 569498, ZK 8534, dt.12.07.2013, me nr. Pasurie 3/457, vol.40, 

fq.250, me sipërfaqe totale prej 56.50 më truall dhe ndërtesë 56.50 m2.  

2.Në realizim të projektit “Për shpronësim për interes publik të pronarëve të pasurisë së 

paluajtshme pronë private që preken nga realizimi i projektit, “ Realizimi i rruges Xoxi 

Andoni”, paditëses i është njoftuar VKM-ja me nr. 596, datë 31.08.2016 “ Njoftim për 

shpronësim publik”, se është subjekt i këtij shpronësimi. 

3.Pala paditëse duke mos qënë dakord me këtë vendim, i është drejtuar Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, duke kërkuar sipas objektit të sipërcituar. 

4.Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë me vendimin nr. 112, datë 

31.01.2017 ka vendosur:Pranimin pjesërisht të padisë. Ndryshim pjesërisht i VKM nr. 596, 

datë 31.08.2016 të Këshillit të Ministrave “Për shpronësimin për interes publik, të pronarëve 

të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga shpronësimi për projektin 

“Rikonstruksion i rrugës “Xoxi Andoni:, i hapësirave përreth saj dhe rehabilitimi i 

fasadave” Fier në lidhje me masën e shpërblimit kundrejt paditëses Liri Demishaj në lidhje 

me masën e shpërblimit për objektin me sip. prej 56,5 m2 e ndodhur në qytetin e Fierit duke u 

përcaktuar si masë e vlerës për shpronësim për këtë objekt në shumën prej 9.878.799 (nëntë 

milion e tetëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë. Detyrimin 

e palëve të paditura Bashkia Fier dhe Ministria e Zhvillimit Urban Tiranë të shpërblejë 

paditësen Liri Demishaj me diferencën e shumës së përcaktuar në këtë vendim dhe shumës së 

caktuar në VKM-në me nr. 596, datë 31.08.2013 të Këshillit të Ministrave “Për shpronësimin 

për interes publik” të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga 

shpronësimi për projektin “Rikonstruksioni i rrugës “Xoxi Andoni” për objektin prej 56,5 

m2. 

4.1.Gjykata ka arsyetuar se, metoda dhe mënyra e përllogaritjes së pronës së paditëses 

prej palës së paditur Bashkisë Fier dhe Ministrisë së Zhvillimit Urban nuk është kryer në 

përputhje me legjislacionin ekzistues që monitoron procesin e vlerësimit të pronave publike 
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që preken nga shpronësimet e për interes publik e si pasojë vlera e rezultuar prej tyre nuk i 

përgjigjet vlerës reale të pronës së paditëses. Gjithashtu gjykata ka argumentuar se metoda e 

përllogaritjes për vlerën e shpronësimit nuk ka qenë në përputhje me VKM 658, datë 

26.09.2012 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e metodologjisë për vlerësimin e 

pronave të paluajtshme në Republikën e Shqipërisë”, pasi nuk është marrë në konsideratë 

çmimi mesatar i shitjeve të pronave në zonën e shpronësimit të cilat duhet të ishin nxjerrë nga 

Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme në vitin e shpronësimit. Në mungesë 

të të dhënave për shitjen e pronave në atë zonë për njësi shërbimi, mund t’i referohemi vlerës 

mesatare të shitjeve të apartamenteve të banimit në atë zonë shumëzuar me 1.5..., sa sipër 

gjykata ka arritur në përfundimin se në rasti konkret gjenden te pranishme kushtet për 

ndryshimin e aktit administrativ VKM-së nr. 596, datë 31.08.2016, lidhur me masën e 

shpërblimit për sipërfaqen objekt ndërtimi”. 

5.Me vendimin nr. 916 (86-2020-1101), datë 04.11.2020, Gjykata Administrative e 

Apelit ka vendosur:Ndryshimin pjesërisht të vendimit nr. 112, datë 31.01.2017 të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, vetëm në lidhje me pikën 2 të dispozitivit në këtë 

mënyrë;Detyrimin e palës së paditur Bashkia Fier t’i paguajë paditëses Liri Demishaj 

diferencën e shumës së përcaktuar në këtë vendim me shumën e përcaktuar në VKM nr. 596, 

datë 31.08.2016. Lënien në fuqi të vendimit nr. 112, datë 31.01.2017 të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Vlorë në lidhje me disponimet e tjera. 

5.1.Gjykata në arsyetimin e vendimit e ka gjetur të rregullt vendimin e Shkallës së Parë 

në arsyetimin ligjor dhe disponimet e saj, përveç faktit se kujt i takon detyrimi për të 

dëmshpërblyer paditësen, fakt i cili është konstatuar se është Bashkia Fier dhe për këtë pikë 

është ndryshuar vendimi. 

6.Rezulton se ndaj vendimit nr. 916 (86-2020-1101), datë 04.11.2020 të Gjykatës 

Administrative të Apelit, ka ushtruar të drejtën e rekursit pala e paditur në gjykimin e 

themelit, Bashkia Fier. 

7.Me kërkesën nr. 3771 prot., datë 01.11.2021, pala e paditur Bashkia Fier i është 

drejtuar Gjykatës së Lartë për të kërkuar vendosjen e pezullimit të ekzekutimit të vendimit nr. 

112, datë 31.01.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe vendimit nr. 

916 (86-20201101), datë 04.11.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, e cila ishte vënë në 

ekzekutim nga pala paditëse nëpërmjet shërbimit përmbarimor. Në këtë kërkesë, pala e 

paditur ka pretenduar këto shkaqe: 

- Fillimi i procedurave përmbarimore dhe ekzekutimi i vlerës ndaj Bashkisë Fier, do të 

sillte një dëm shumë të rendë në buxhetin e këtij institucioni, në dëm të 

taksapaguesve Fierak, dhe në dëm të investimeve, shërbime dhe të projekteve në 

interes të komunitetit. 

- Nisur nga shuma e konsiderueshme që përmban detyrimi, ekzekutimi i 

menjëhershëm do të sillte pasoja të rënda të cilat do të rëndonin drejtpërdrejtë në 

buxhetin e Bashkisë Fier.  

8.Kërkesa e palës së paditur Bashkia Fier për pezullimin e vendimit nr. 112, datë 

31.01.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe vendimit nr. 916 (86-

2020-1101), datë 04.11.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, i është njoftuar 

palëve të interesuara: Liri Demishaj në datën 05.11.2021, Këshillit të Ministrave në datën 

05.11.2021, Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë në datën 05.11.2021, Avokaturës së 

Shtetit në datën 05.11.2021 dhe në përputhje me parashikimet ligjore të nenit 479/2 të Kodit 

të Procedurës Civile, ka paraqitur parashtrime me shkrim vetëm përfaqësuesi i palës paditësë 

Liri Demishaj, av; Budion Hoxha, i cili kërkon mospranimin e kërkesës për këto shkaqe; 
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- Avokatja Antoneta Cunaj nuk legjitimohet për të paraqitur kërkesën pasi nuk ka një 

akt përfaqësimi ku të evidentohen qartë tagrat e përfaqësimit. 

- Bashkia nuk ka paraqitur prova shkresore në lidhje me pretendimin se ky ekzekutim 

sjell cenimin e buxhetit të Bashkisë. Bashkia ka detyrimin për të paraqitur në rastin 

konkret “ vendimin për miratimin e buxhetit”, për të provuar pretendimin e saj. 

- Rezulton se shpronësimi është kryer ne vitin 2016, pra kanë kaluar gati 5 vjet dhe 

paditësja ende nuk ka realizuar të drejtën e saj, duke kaluar të gjitha afatet ligjore. 

 

II.Vlerësimi i Kolegjit Administrativ  

 

9. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e 

palës kërkuese, Bashkia Fier, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar 

është e pabazuar në ligj.   

10. 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. 

11. 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. 

12. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i Kodit të Procedurës Civile garanton vendosjen e 

masës së përkohshme procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës 

së prerë (në kuptimin material), në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj 

vetë vendimit të formës së prerë, duke patur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj 

mase, sikur mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse 

gjyqhumbëse është parashikuar nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv 

në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës 

Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme 

me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse 

gjyqhumbëse që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka 

barrën t’i paraqesë Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova të cilat nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë 

në mënyrë të parikthyeshme. Një parashikim i tillë është i domosdoshëm për të ruajtur një 

balancë të drejtë midis intersave të të gjithë palëve ndërgjyqëse dhe për të mos cenuar 

parimin e sigurisë juridike në raport me palën gjyfituese si dhe të drejtën e kësaj pale për të 

kërkuar ekzekutimin e vendimit gjyqësor, i cili përbën pjesë të pandarë të së drejtës për 

proces të rregullt ligjor të parashikuar nga neni 6 i KEDNJ dhe neni 42 i Kushtetutës.  

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 
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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: 

“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, 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. 

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 

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. Kolegji vlerëson se vendimet gjyqësore janë të detyrueshme për t’u zbatuar dhe 

vetëm në rrethanat e parashikuara shprehimisht nga neni 479/1 i Kodit të Procedurës Civile 

mund të vendoset pezullimi i ekzekutimit të tyre. Kërkuesi në mënyrë hipotetike parashtron 

mundësinë e ardhjes së pasojave të rënda për palën e paditur, Bashkia Fier, ndërkohë që 

kërkuesi ka detyrimin të provojë vetëm dëmin që i vjen atij si palë kërkuese nga ekzekutimim 

i vendimit. Për më tepër, argumentat e paraqitura nga kërkuesi ngelen vetëm në fazën e 

pretendimeve të tij, për aq kohë sa nuk ka paraqitur asnjë provë që të provojë pamundësinë 

financiare në ekzekutimin e detyrimit në fjalë.  

18. Në të njëjtën kohë, nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese 

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. 
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19. Për sa i përket motivit, 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 nuk 

ka paraqitur asnjë provë ( në rastin konkret vendimin për miratimin e buxhetit të Bashkisë 

Fier) 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.  

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, vetëm parashtrimi formal i pretendimit 

(shkakut) se ekzekutimi mund të sjellë pasoja të rënda, si një shkak që e përcakton neni 479, 

pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile, mbetet thjesht një kërkim dhe pretendim 

hipotetik dhe, si i tillë, i pambështetur në ligj, nëse nuk parashtron njëkohësisht edhe 

argumente dhe shpjegime konkrete, lidhur me rrethanat që tregojnë mundësinë e ardhjes së 

tyre. 

 

   

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 479 të 

Kodit të Procedurës Civile; 

VLERËSOJ: 

 Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala e paditur Bashkia Fier, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 916 (86-2020-1101), datë 04.11.2020, të Gjykatës 

Administrative të Apelit.  

 

Tiranë, më 02.12.2021 

 

   

     ANËTAR                                           ANËTAR                                        KRYESUES 

 

 Klodian KURUSHI                          Artur KALAJA                                Sokol SADUSHI 
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