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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 
Nr. 24 i Regjistrit Themeltar 
Nr. 24 i Vendimit 
 

VENDIM 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

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

 
Sokol SADUSHI  Kryesues 

    Asim VOKSHI  Anëtar 
                          Arbena AHMETI     Anëtare   
 

në dhomë këshillimi, më datë 26.05.2022, mori në shqyrtim kërkesën administrative 
nr. 24, datë regj. 23.02.2022 që u përket palëve: 

 
KËRKUES: Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” Tiranë 
 Avokatura e Shtetit. 
 
OBJEKTI: Kërkesë për pezullim të ekzekutimit të vendimit Nr.403 (86-

2021-488) datë 14.07.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit 
Tiranë. 

 
BAZA LIGJORE:  Neni 479/1.a i Kodit të Procedurës Civile. 
 
e cila lidhet me çështjen administrative të themelit, të regjistruar pranë Gjykatës së Lartë me 
nr. 31003-00487-00-2021dhe që ju përket palëve ndërgjyqëse si më poshtë: 
 
PADITËS: Subjekti Tregtar, Personi Fizik “Jovan Filo” 
     
I PADITUR: Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”Tiranë 
 
PERSON I TRETË:  Avokatura e Shtetit 
 
OBJEKTI: Detyrimin e të paditurit të përmbush detyrimin që buron nga 

moslikujdimi i faturës tatimore; 
Faturë tatimore shitje me nr.63 datë 26.07.2013, me nr. Serie 
07642201. 
Faturë tatimore shitje me nr.84 datë 24.09.2013, me nr. Serie 
07642222 
Faturë tatimore shitje me nr.99 datë 28.10.2013, me nr. Serie 
07642237 
Faturë tatimore shitje me nr.108 datë 22.11.2013, me nr. Serie 
07642246 
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Faturë tatimore shitje me nr.119 datë 20.12.2013, me nr. Serie 
12071057 
Shpërblimin e dëmit nga mospërmbushja në afat e detyrimit 
dhe dëmin që shkaktohet deri në përmbushjen e plotë të 
detyrimit. 
 

BAZA LIGJORE:  Nenet 419, 422,448,455,772 e vijues të K.Civil; Ligji 
nr.49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e 
mosmarrëveshjeve administrative” i ndryshuar. 

 
KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 
pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, në 

dhomë këshillimi,  
 

 VËREN: 
 
I. Rrethanat e çështjes 
 

1.Nga shqyrtimi i akteve që përmban dosja gjyqësore rezulton se  pala paditëse, subjekti 
tregtar “Jovan Filo person fizik, në datën 19.06.2013, ka nënshkruar me palën e paditur 
Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” Tiranë, Kontratën për “Blerje Oksigjeni të lëngët”. 

2. Në përputhje me detyrimet kontraktuale dhe sipas rregullimeve të legjislacionit fiskal, 
pas furnizimit me produktin “oksigjen i lëngshëm”,sipas kërkesave ligjore dhe kontraktuale, 
pala paditëse subjekti tregtar “Jovan Filo” person fizik, ka lëshuar edhe faturat tatimore të 
shitjes sipas etapave të kryerjes së furnizimit të mallit. 

3. Pala paditëse subjekti tregtar “Jovan Filo” person fizik, me anë të shkresës “kërkesë” të 
datës 03.12.2015, protokolluar me nr.F-13 datë 04.12.2015 të Ministrisë së Shëndetësisë, ka 
këkruar verifikimin e faturave të palikujduara nga pala e paditur Spitali Universitar “Shefqet 
Ndroqi” Tiranë, si dhe likujdimin e tyre. 

4. Në mungesë të veprimeve për shlyerjen e këtyre detyrimeve, pala paditëse subjekti 
tregtar “Jovan Filo” person fizik, i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 
Tiranë me kërkesë padinë objekt i këtij gjykimi. 

5. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me vendimin nr.5219(80-2016-
5268) datë08.11.2016 ka vendosur: “Pranimin e kërkesë padisë së paditësit Jovan Filo. 
Detyrimin e palës së paditur Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” Tiranë të paguajë në favor 
të palës paditëse detyrimin në shumën 9.475.290 lekë(principal) si dhe kamatvonesa në 
shumën 431.457 lekë, detyrim i cili është përllogaritur deri në datën 09.09.2016 kur është 
përpiluar akti i ekspertimit. Nga data 09.09.2016 e deri në ekzkeutimin e këtij vendimi, pala e 
paditur si palë debitore në vonëse do të penalizohet më një kamatë në shumën 189.5 lekë, për 
çdo ditë vonesë. Shpenzimet gjyqësore të dokumentuara palës së paditur. Ky vendim përbën 
titull ekzekutiv sapo të marrë formë të prerë dhe urdhërohet zyra e përmbaimit të bëjë 
ekzekutimin e tij. Kundër vendimit mund të bëhet ankim brenda 15 ditëve nga e nesërmja e 
shpalljes në Gjykatën Administrative të Apelit. Për Avokaturën e Shtetit në mungesë afati i 
ankimit fillon nga e nesërmja e njoftimit të vendimit.”. 

6. Në marrjen e këtij vendimi gjykata ka çmuar se paditësi dhe pala e paditur kanë lidhur 
një kontratë furnizimi me oksigjen të lëngshëm. Kontrata është e lidhur rregullisht mes palëve 
dhe sjell pasoja për to, pasi kontrata e lidhur me vullnet të lirë ka fuqinë e ligjit për palët në 
kontratë. Në rastin objekt gjykimi rezultoi se paditësi i ka përmbushur detyrimet e kontratës 
përmes dhënies/ofrimit, sipas kushteve të kontratës, të sasive të oksigjenit të lëngshëm. 
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Ndërsa i padituri nuk e ka respektuar kontratën administrative sepse nuk ka shlyer të gjitha 
pagesat ndaj paditësit, pavarësisht se nuk ka pasqyruar asnjë vërejtje për mënyrën dhe 
cilësinë e ofrimit të produktit për të cilën ishte nënshkruar kontrata mes palëve. Pra jemi 
përpara një mospërmbushje të detyrimit që rrjedh nga kontrata administrative. I padituri nuk 
prapësoi në gjykim asnjë nga pretendimet e paditësit, duke njohur detyrimin financiar, por e 
justifikoi mos përmbushjen e detyrimit me çështje administrative të natyrës burokratike, si 
një detyrim i prapambetur dhe me pamundësi financiare për ta përmbushur në kohën e 
marrjes në dorëzim të mallit.Pra jemi në kushtet kur pranohet ekzistenca e detyrimit i cili nuk 
është përmbushur jo për shkaqe që lidhen me paditësin, por ekskluzivisht me palën e paditur 
si palë debitore. Organi administrativ, si njëra nga palët në kontratë nuk paraqiti asnjë prove 
me shkresë për të provuar përmbushjen e detyrimit. Në rastin konkret kemi një detyrim të 
maturuar i cili është i njohur nga pala debitore por që nuk përmbushet për shkak të 
burokracive që nuk lidhen me paditësin si palë kontraktore. 

7. Kundër vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë ka ushtruar të 
drejtën e ankimit  pala e paditur Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” Tiranë i cili kërkon 
ndryshimin e vendimit të Gjykatës Administrativ të Shkallës së Parë Tiranë dhe rrëzimin e 
kërkesë padisë si dhe nga Avokatura e Shtetit e cila parashtron të njejtën kërkesë. 

8. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr.403 (86-2021-488) datë 
14.07.2021 ka vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr.5219(80-2016-5268) datë 08.11.2016 
të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në 
Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë, brenda 30 ditëve nga e nësërmja e komunikimit 
të këtij vendimi të arsyetuar.”. 

9. Në marrjen e këtij vendimi gjykata ka vlerësuar se shkaqet e ngritura në ankimet e 
palës së paditur Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" dhe të Avokaturës së Shtetit, nuk janë të 
mbështetura në prova dhe në ligj.Në ankimin e pales së paditur Spitali Universitar "Shefqet 
Ndroqi" dhe të Avokaturës së Shtetit nuk parashtrohet asnjë motiv dhe rezervë konkrete mbi 
të cilat të pretendohet se gjykata administrative e shkallës së parë, në vendimin e dhënë prej 
saj, ka gabuar në pranimin e rrethanave të faktit të vërtetuara në gjykim dhe as nuk 
pretendohet për vlerësim e çmimin të gabuar të provave. Gjithashtu, në këto ankime nuk 
parashtrohet asnjë pretendim konkret se cilën dispozitë të ligjit të zbatueshëm nuk e ka 
interpretuar drejt ajo gjykatë në arsyetimin e vendimit dhe në zgjidhjen e çështjes duke 
disponuar pranimin e padisë. Përkundrazi, në të dy ankimet thjesht përsëriten të njëjtat 
pretendime dhe argumente të paraqitura në formën e prapësimit gjatë gjykimit të çështjes në 
shkallë të parë.Prapësimi mbi mungesën e fondeve nuk është i bazuar në ligj, jo thjesht për 
faktin se, sipas së drejtës publike dhe ligjeve përkatëse që rregullojnë përdorimin e fondeve 
publike dhe prokurimet publike nuk mund të ketë lidhje kontrate për marrje mallrash dhe 
shërbimesh për interesa publike pa qenë i garantuar dhe programuar paraprakisht fondi i 
nevojshëm për pagesën e çmimit të këtyre mallrave dhe shërbimeve. Së dyti, pamundësia dhe 
vonesa në sigurimin e fondit për shlyerjen e detyrimit sipas një kontrate administrative, 
shkaktuar nga organe të tjera që nuk janë palë në kontratë por kanë marrëdhënie të posaçme 
ose hierarkike me palën në kontratë, nuk përbën shkak dhe motiv të mbështetur jo vetëm në 
Kodin Civil, por edhe në asnjë dispozitë të së drejtës publike të zbatueshme për rastin e kësaj 
kontrate administrative. 

10.Ndaj vendimit nr. 403, datë 14.07.2021të Gjykatës Administrative të Apelit, ka 
ushtruar të drejtën e rekursit pala e paditur në gjykimin e themelit, Spitali Universitar 
“Shefqet Ndroqi” Tiranë dhe Avokatura e Shtetit.  

11. Me kërkesën nr. 788 prot datë 23.02.2022, pala e paditur Spitali Universitar “Shefqet 
Ndroqi” Tiranë i është drejtuar Gjykatës së Lartë duke kërkuar pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit nr. 403(86-2021-488) datë 14.07.2021, të Gjykatës Administrative e Apelit, bazuar 
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në nenin 479/1 dhe 479/2 të K.Pr.Civile. Në këtë kërkesë, pala e paditur ka pretenduar këto 
shkaqe: 

“ -Planifikimi i Buxhetit për vitin kalndarik 2022, është planifikuar të jetë sipas zërave 
përkatës (dokumentacioni bashkëlidhur). 

-Në buxhetin e vitit 2022, nuk është kryer parashikimi përkatës, dhe me qëllim 
shlyerjen e detyrimeve, nëse Gjykata e Lartë dhe Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë 
vendos të pranojë përfundimisht kërkesë padinë, duhet të bëhet kërkesë për çelje fondesh të 
veçanta në organet tona të varësisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe 
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm dhe Kujdesit Shëndetësor. 

-Me qëllim vijimin e aktivitetit normal dhe të pandërprerë të Spitalit Universitar 
Shefqet Ndroqi dhe kryerjen e procedurave të parashikuara sipas planifikimit të zakonshëm 
të vitit kalendarik, është e nevojshme të pranohet kjo kërkesë sipas objektit të saj.”. 

12. Me kërkesën nr. 1252 prot., datë 23.03.2022, Avokati i Shtetit pranë Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i është drejtuar Gjykatës së Lartë duke kërkuar 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 403(86-2021-488) datë 14.07.2021 të Gjykatës 
Administrative e Apelit, bazuar në nenin 479/1 dhe 479/2 të K.Pr.Civile. Në këtë kërkesë, 
janë parashtruar këto shkaqe: 

“-Prej 11 Marsit 2020, "Shpallja e pandemisë botërore", ndikoi më së shumti në 
financat jo vetëm të buxhetit të shtetit por edhe të buxhetit te spitaleve në vend. 

-Spitalit i duhet të vihej në gadishmëri të plotë për marjen e masave konkrete për të 
përballuar situatën pandemike duke rritur shpenzimet në sigurimin e medikamenteve të 
nevojshme, materialeve të mjekimit etj, si dhe krijimin e ambienteve të përshtatshme në 
infrastrukturë për të akomodua pacientë të ndryshëm me Covid-19. 

-Situata financiare e spitalit është shumë kritike referuar situatës emergjente të 
krijuar nga COVID-19.Buxheti i Spitalit nuk mund të përballojë pagimin e detyrimit sipas 
përcaktimeve të lartpërmendura pasi do të krijonte pasoja, do të ndikonte rëndë në cilësinë e 
shërbimit shëndetësor ndaj të gjithë pacientëve. 

-Shuma që gjykata ka vendosur si detyrim për t'u paguar nga Spitali është një vlerë e 
konsiderueshme dhe për një vend si Shqipëria, pasojat e së cilës do të ndjeheshin rëndë në 
financat e Spitalit për financimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor, duke rrezikuar e 
cënuar seriozisht funksionimin e shërbimit në Spital. 

-Bllokimi i llog. Art.602 të Spitalit, do të krijonte për vetë spitalin pamundësine e këtij 
të fundit për furnizimin me shërbimet bazë pacientëve, si psh me medikamente, materiale 
mjekimi. oksigjen, protoksid, ushqim, lavanderi etj, pra nje situatë tejet emergjente dhe do të 
ndikonte shumë negativisht për opinionin publik. 

-Në këtë kuptim, ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit të Urdhërit të Ekzekutimit do të 
sillte pasoja të rënda dhe pariparueshme për Spitalin si dhe interesin publik sa kohë cënon 
rëndë mundësinë e shtetit për të ofruar shërbim shëndetësor për këdo që ka nevojë. 

-Për sa më sipër referuar dhe situatës pandemie Covid-19, Spitali e ka të pamundur të 
shlyeje këtë detyrim, duke marrë parasysh vlerën e konsiderueshme që kërkon pala paditëse 
ekzekutuar. Këtë kërkesë, e motivojmë me drejtësinë dhe bazueshmërinë në prova dhe në ligj 
të vendimit të Gjykatës së Administrative e Apelit Tiranë, të cilat Gjykata e Lartë ka 
mundësinë t'i konstatojë gjatë gjykimit të saj dhe ku haptazi ekziston mundësia që kjo 
vendimmarrje të ndryshojë. Ekzekutimi i menjehershëm i këtij vendimi do të sillte dëme 
serioze dhe të pariparueshme me pasoja të rënda të materializuara në vështirësinë e kthimit 
të kësaj shume pranë buxhetit të shtetit në rast të ndryshimit të kësaj vendimmarrje pas 
ushtrimit të të drejtës së rekursit.”. 
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II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ  
 
13. 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 (në vijim KPC) apo kërkesa për pezullimin e 
vendimit gjyqësor të formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të këtij Kodi. 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. 

14. 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. 

15. 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 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.”. 

16. 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. 
17. 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. 

18.  Gjykata e Lartë, 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 jenë konkrete dhe të 
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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. 

19. 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 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” 
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.  

20. Për sa i përket motivit të fundit dhe të vetëm, që formalisht përfshihet në rastin e 
shkronjës a) të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, vihet re se pala kërkuese 
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.  

 21. 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.  

 
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 ranimin e kërkesës së Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi” dhe  Avokaturës së 
Shtetit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 403 (86-2021-488), datë 14.07.2021  të 
Gjykatës Administrative të Apelit.  
 

Tiranë, më 26.05.2022 
 
 
        ANËTAR                        ANËTARE                                  KRYESUES 
 
    ASIM VOKSHI     ARBENA AHMETI             SOKOL SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 
Nr. 25 i Regjistrit Themeltar 
Nr. 25    i Vendimit 
 

VENDIM 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

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

 
Sokol SADUSHI -Kryesues 

    Asim VOKSHI -Anëtar 
                          Arbena AHMETI -Anëtare   
 

në dhomë këshillimi, më datë 26.05.2022, mori në shqyrtim kërkesën administrative nr. 
25, datë regj. 15.03.2022 që u përket palëve: 

 
KËRKUES: Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore përfaqesuar nga 

Avokatura e Shtetit 
 
OBJEKTI: Kerkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit Nr.436 datë 

17.09.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë 
BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
e cila lidhet me çështjen administrative të themelit, të regjistruar pranë Gjykatës së Lartë me nr. 
31003-00527-00-2021dhe që ju përket palëve ndërgjyqëse si më poshtë: 
 
PADITËS: Ast Nikolla  
   
I PADITUR: Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 
 Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore  
 
PERSON I TRETË:  Avokatura e Shtetit 
 
OBJEKTI: Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të aktit administrativ: 

vendimi nr. 13, datë 16.03.2018 të Komisionit Disiplinor në 
Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural që ka vendosur 
"Marrjen e masës disiplinore largim nga shërbimi civil", për 
nëpunësin civil Ast Nikolla me detyrë përgjegjës në Agjencinë e 
Ujit dhe Basenit Mat, Lezhë. 
Detyrimin e palës së paditur Agjencia e Menaxhimit të Burimeve 
Ujore për të kthyer paditësin Ast Nikolla me detyrën Përgjegjës i 
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Zyrës së Administrimit të Basenit Ujor Mat, Lezhě ose në një 
detyrë të barasvlershme me të. 
Detyrimin e palëve të paditura, Ministria e Bujqësië dhe Zhvillimit 
Rural si dhe Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për ti 
paguar paditësit Ast Nikolla pagën që ka përfituar në momentin e 
largimit deri në datën e ripranimit në shërbim civil. 
Shpenzimet gjyqësore (taksat mbi aktet si dhe pagesa e avokatit) të 
provuara dhe ta parapaguara nga paditësi si dhe shpenzimet e 
procedurës së ekzekutimit e tarifa për vënien në ekzekutim, që 
konsiderohen pjesë e shpenzimeve gjyqësore ti ngarkohen palëve 
të paditura; Ministria e Bujqësisë 
 

BAZA LIGJORE:  Neni 4, 42 dhe 44 të Kushtetutës se Republikës së Shqipërisë; Neni 
31 e vijues i Ligjit nr. 8116. date 29.03.1996 Kodi i Procedurës 
Civile, i ndryshuar; Neni 13 dhe 17 i Konventës për Mbrojtjen e të 
Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore; Neni 2 e vijues të Ligjit 
nr. 44/2015, datë 30.04.2015 Kodi i Procedurave Administrative; 
Neni 2 e vijues i Ligjit nr. 49/2012 "Për Gjykatat Administrative 
dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative"; Neni 4 e 
vijues i Ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 "Për nëpunësin civil" i 
ndryshuar; Neni 12 e vijues i Ligjit nr. 111/2012 datë 15.11.2012 
"Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore"; Neni 8 e vijues i 
Ligjit nr. 6/2018, datë 07.02.2018 'Për disa ndryshime dhe shtesa 
në Ligjin nr. 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve 
ujore; VKM nr.115. datë 5.3.2014 "Për përcaktimin e procedurës 
disiplinore dhe të rregullave për krijimin,përbërjen e 
vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil"; VKM 
nr. 124, datë 17.2.2016 "Për pezullimin dhe lirimin nga shërbimi 
civil"; Vendim i Këshillit Kombëtar të Ujit nr. 5, datë 16.02.2016 
'Për miratimin e rregullores"Për organizimin dhe funksionimin e 
Këshillit të Basenit Ujor"; Vendim i Këshillit Kombëtar të Ujit nr. 
6, datë 16.02.2016 Për miratimin e rregullores "Për funksionimin e 
Agjensisë së Basenit Ujor"; Udhëzim nr. 2, datë 01.04.2014 i 
Departamentit te Administratës Publike "Për elementët kryesorë 
procedurale dhe materiale të ecurisë së shqyrtimit të shkeljeve 
disiplinore"; Vendim unifikues nr. 686, datë 11.05.2000 të 
Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë; Vendim unifikues nr. 
3, datë 29.03.2012 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë; 
Vendim unifikues nr. 5, datë 30.10.2012 të Kolegjeve të Bashkuara 
të Gjykatës së Lartë; 

 
KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 
pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, në dhomë 
këshillimi,  
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 VËREN: 
 
I. Rrethanat e çështjes 
 

1.Nga shqyrtimi i akteve që përmban dosja gjyqësore rezulton se  paditësi Ast Nikolla ka 
filluar punë pranë palës së paditur më 21.02.2014 sipas urdhër nr. 1189, datë 21.02.2014 në 
detyrën e Përgjegjësit të Agjencisë së Ujit dhe Basenit Mat Lezhë dhe marrëdhëniet financiare i 
kanë filluar po në atë datë. Me shkresën nr. 6444 prot., datë 17 Gusht 2016 të Drejtorit pranë 
Ministrisë së BujqësisëZhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave, duke u bazuar në nenin 24 
të Ligjit nr. 152/2013'Për nëpunësin civil', është vendosur konfirmimi si nëpunës civil në 
pozicionin PërgjegjësSektori në Agjencine e Ujit dhe Basenit Mat, Lezhë të z. Ast Nikolla. 

2. Në bazë të urdhrit nr. 495, datë 16.11.2017 të titullarit të Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural "Për ngritjen e grupit të punës për verifikimin e procedurave të ndjekura nga 
Agjencia e Baseneve Ujore lidhur me dhënien e lejeve dhe autorizimeve për rehabilitimin dhe 
shfrytëzimin e burimeve ujore", është vendosur ngritja e grupit të punës për verifikimin e 
procedurave të ndjekura nga Agjencia e Baseneve Ujore lidhur me dhënien e lejeve dhe 
autorizimeve për rehabilitim dhe shfrytëzim të burimeve ujore. Kështu, grupi i punës, në zbatim 
të urdhrit të sipërcituar, ka kryer verifikimet e nevojshme dhe në përfundim të inspektimit ka 
përpiluar raportin mbi verifikimin e procedurave të ndjekura nga Agjencitë e Baseneve Ujore 
lidhur me dhënien e lejeve dhe autorizimeve për rehabilitimin dhe shfrytëzimin e burimeve ujore. 
Pjesë e këtij raporti është edhe inspektimi i kryer në Agjencinë e Basenit Ujor Mat, Lezhë. Sipas 
procesverbalit mbi mbledhjen e KBU Mal datë 22 Slikuit 2017 (sipas sliktesës m.31/1 prot., datë 
24.02.2017), rezulton se me datë 22 Shkurt 2017 Keshilli i Basenit Ujor Mat ka zhvilluar 
mbledhjen e saj që ka patur si rend dite: raportin e ABU së Mat mbi punën e bërë në zbatim të 
Ligjit nr. 111/2012 "Per menaxhimin e integruar të burimeve ujore” dhe udhëzimeve të KKU - 
së: diskutim mbi gjendjen e shtretërve të lumenjve dhe masat që duhen marrë për rehabilitimin 
zonave të shfytëzimit të inerteve miratim të kërkesave për leje për rehabilitim lumi në zhatim të 
shkresës së ardhur nga Ministri i BZHRAU-it nr. 9706. datë 16.12.2016, miratim të kërkesave 
për leje për përdorim uji dhe amballazhim: miratim të kërkesave për miratim në parim dhe leje 
për prodhim energjie për Ë: miratim të kërkesave për leje për përdorim uji për pus shpime". 

3. Në bazë të Urdhrit nr. 309 datë 31 Maj 2016 të titullarit të Ministrisë së Bujqësisë, 
Zhvillimit identifikimin e nevojave për rehabilitimin e shtretërve të lumenjve. Qëllimi i ngritjes 
së këtiv Rural dhe Administrimit të Ujërave është urdhëruar ngritja e grupit ndërinstitucional të 
punës për grupi ndërinstitucional ka qenë evidentimi dhe vlerësimi i shkallës së dëmtimit të 
veprave mbrojtëse në shtretërit e lumenjve, si pasojë e shfrytezimit të inerteve, evidentimin e 
devijimeve të shtretërve të lumenjve, si pasojë e depozitimit të inerteve në aksin e lumit dhe 
përcaktimin e zonave për rehabilitim. Në bazë të urdhrit të mësipërm, janë përcaktuar edhe 
segmentet lumore të lumit Mat që kanë patur nevojë për rehabilitimin e shtratit/brigjeve: zona në 
hyrje të Klosit, zona në dalje të Klosit, ura e fshatit dhe e pazarit të Klosit; nga dalja e Klosit deri 
në fshatin Bërshi, etj (sipas procesverbal viti 2016). 

4.Me anë të shkresës nr. 9706 prot., datë 16 Dhjetor 2016 të ish Ministrit është përcaktuar: 
“..Referuar të gjitha komenteve dhe sugjerimeve bashkëngjitur kësaj shkrese do të gjeni 
segmentet më problematikë të cilët duhet të jenë subjekt i lejeve për rehabilitim mbështetur në 
projektet teknike të detajuara si dhe në raportin e Grupit të Punës Nga ana juaj kërkohet që në 
asnjë rast të mos procedohet me dhënie leje jashtë listës bashkëngjitur”. Sipas listës që i është 
bashkëlidhur shkresës, janë përcaktuar edhe segmentet që kanë patur nevojë për rehabilitim: ato 
tëBasenit Mat që janë objekt i shqyrtimit giyqësor: Segmenti nga dalja e Klosit deri në fshatin 
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Bershi, segmenti në fshatin Vaushkiezë, Rubik, segmenti në fshatin Skuraj, Milot, segmenti në 
fshatin Shënkoll jo më pak se 1 km nga Ura e Re e Matit (autostradë). 

5. Këshilli i Basenit Ujor Mat, në mbledhjen e datës 22 Shkurt 2017, ndër të tjera ka miratuar 
19 vendime për miratim të lejes për rehabilitim lumi. 

6. Sipas urdhrërit nr. 495 datë 16 Nentor 2017 është vendosur ngritja e grupit të punës për 
verifikimin e procedurave të ndjekura nga Agjencia e Baseneve Ujore lidhur me dhënien e lejeve 
dhe autorizimeve për rehabilitim dhe shfrytëzim të burimeve ujore. Grupi i punës në zbatim të 
urdhrit të sipërcituar ka kryer verifikimet e nevojshme dhe në përfundim të inspektimit ka 
përpiluar raportin mbi verifikimin e procedurave të ndjekura nga Agjencitë e Baseneve Ujore 
lidhur me dhënien e lejeve dhe autorizimeve për rehabilititnin dhe shfrytëzimin c burimeve ujore. 
Në konkluzionet përfundimtare, grupi i punës ka konkluduar se, [citohen konkluzionet]: 
"Referuar nenit 11 të Vendimit nr.6, datë 16.02.2016 'Për miratimin e Rregullores 'Për 
funksionimin e Agjensisë së Basenit Ujor', përcaktohet se: Agjencia shqyrton dokumentacionin e 
plotë të kërkesave për leje dhe autorizimeve, duke përpiluar një raport të detajuar për secilën 
kërkesë dhe duke shprehur me shkrim mendimin e saj.' Baza ligjore që është përdorur për 
rehabilitimin e lumenjve është përcaktuar neni 65 i Ligjit nr .111/2012 'Për menaxhimin e 
integruar të burimeve ujore.' Neni 65 përcakton se: "Personat fizikë a juridike, vendas dhe të 
huaj, pas marrjes së miratimit nga organet e administrimit dhe menaxhimit të burimeve ujore, 
mund të kryejnë veprimtari mbrojtëse të përkohshme në ruste emergjence.' Neni 65 është i 
përfshirë në Kreun LX 'Mbrojtja e brigjeve', të Ligjit nr. 111/2012 dhe i referohet kryerjes së 
veprimeve mbrojtëse të përkohshme ne raste emergjente. Pra ky nen i referohet rasteve kur ka 
ndodhur nje rust emergjent për mbrojtjen e brigjeve dhe jo per nxjerrjen e materialeve inerte 
nga shtrati i lumit. Në ligjin nr. 111/2012 nuk përcaktohen se cilat janë rastet emergjente. 
Referuar nenit 5 e ne vijim të ligjit nr. 8756, datë 26.03.2001 “Për emergjencat civile”, i 
ndryshuar, përcaktohet se: 'Këshilli i Ministrave ështe përgjegjës për planëzimin dhe 
përballimine emergjencave civile në Republikën e Shqipërisë." Pra, është Këshilli Ministrave 
organi që miraton politiken dhe programet për përballimin e emergjencave. Çdo ministër është 
përgjegjes per organizimin e planizimit dhe të përballimit të emergjencave civile në veprimtarinë 
që ka në përgjegjësi. Ministritë përkatëse hartojnë planet për përgatitjen për emergjencë civile 
sipas llojit të veprimtarisë dhe të përgjegjësisë së tyre dhe paraqesin këto në Ministrinë e 
Pushtetit Vendor për bashkërendim. Nga vendimet e miratuara të KBU-ve nuk përcaktohet 
nevoja e emergjencës. Gjithashtu nuk rezulton të jetë ndjekur procedura e përcaktuar në ligjin 
nr. 8756. datë 26.03.2001 “Për emergjencat civile”, i ndryshuar. Së dyti: Pika 'ç' e nenit 12 të 
ligjit 111/2012 shprehet për identifikimin e trupave ujore që kanë nevojë për mbrojtje. Mbrojtja 
e trupave ujore realizohet sipas përcaktimeve të neneve 36, 37 të ligjit. Këto nene i referohen 
kryerjes së vlerësimit të ndikimit që ka aktiviteti njerëzor në statusin e ujrave sipërfaqesorë e 
nëntokësore. analizën ekonomike, të përdorimit të ujërave, monitorimin e tyre. Këto analiza 
kryhen pas miratimit të planeve të menaxhimit të baseneve ujore. Gjithashtu. pika 2 e nenit 36 
shprehet për nxjerrjen e një akti nënligjor i cili do të përcaktojë specifikimet teknike për kryerjen 
e analizave. Akt i cili nuk është hartuar dhe miratuar ende. Pra miratimi i lejeve për rehabilitim 
nuk ka bazë ligjore. Nuk ka akte nënligjore që të përcaktojë procedurën që ndiqet për dhënien e 
lejeve për rehabilitim, afatet e lejes, formularin tip të miratuar për këto leje, raste të cilat 
përcaktohen si emergjente, kritere të unifikuara për subjektet që kërkojnë të pajisen me leje apo 
autorizim. Pra baza ligjore ku mbështeten vendimet e rehabilitimit të shtretërve të lumenjve nga 
Këshillat e Baseneve Ujore Mat, Seman dhe Drin - Bunë është e gabuar. Gjithashtu. nga 
shqyrtimi i dokumentacionit fizik. analizuar rast pas rasti për vendimet e sipërcituara, rezulton 
se ky dokumentacion nuk është i unifikuar për çdo subjekt. Mungesa e nje formati tip për 
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rehabilitimin, përcaktuar me akt nënligjor, ka bërë që subjektet që janë pajisur me leje për 
rehabilitim të kenë mungesa të theksuara në dokumentacion. Në dokumentacionin e dërguar 
pranë ABU-ve, subjektet shprehen për prodhim dhe shitje të materialeve inerte duke ardhur në 
kundërshtim me vendimet nr.1/2010 dhe 1/2011 të KKU-së, të cilat shprehen për ndalimin e 
shfrytëzimit të materialeve inerte lumore duke lejuar vetëm rastet kur materialet inerte duhen 
përdorur për ndërtimin e rrugëve ndër rajonale ose kombëtare. Në këtë rast subjektet që kanë 
nënshkruar kontrata publike paraqesin kërkesën e tyre pranë ABU bashkë me studimin përkatës. 
Në shumicën e rasteve të Basenit Ujor Mat dhe Shkumbin, Shërbimi Gjeologjik shprehet se këto 
rehabilitime rrezikojnë stacionet e pompimit të furnizimit me ujë të qytetarëve." Mbi këto gjetje 
të grupit të punës të caktuar me urdhër të ministrit, ka filluar procedura disiplinore ndaj 
përgjegjësit të Agjensisë së Basenit Ujor Mat për shkelje disiplinore. 

7. Me urdher nr. 67, datë 12.02.2018 titullari i Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rrural 
është urdhëruar: Krijimin e Komisionit Disiplinor për shqyrtimin e shkeljeve disiplinore të 
kryera nga Z.Ast Nikolla, me detyrë Përgjegjës në Agjencinë e Ujit dhe Basenit Mat, Lezhë, 
duke përcaktuar përbërjen e Komisionit: Aurora Aliniadhi me detyrë Sekretar i Përgjithshëm në 
cilësinë e Kryetarit të Komisionit; Arben Pambuku me detyrë Drejtor në DPBU (Eprori direkt) 
anëtar: Shqefen Zyla me detyrë Drejtor në DMBNJASII anëtar; Gëzim Xhixha nëpunësi më i 
vjetër civil anëtar. Funksionet e Sekretariatit Teknik të Komisionit Disiplinor do të kryhen nga 
znj. Etleva Avdulaj, Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Arkivë Protokollit. Me 
urdhër nr. 11. datë 12.03.2018 "Për zëvendësim anëtari të Komisionit Disiplinor", është bërë 
zëvendësimi i Z. Arben Pambuku me znj. Margarita Lutaj, specialist në Drejtorinë e Politikave të 
Burimeve Ujore. 

8. Me shkresën nr. 1599/4 prot., datë 15.02.2018, me lëndë njoftim për fillimin e procedimit 
disiplinor, paditësit i është bërë me dije se: Në mbështetje te neneve 57, 58. 59 të ligfit n 
152/2013. Për nëpunësin civil', i ndryshuar, VKM nr. 115, datë 05.03.2014, "Për përcaktimin 
procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin 
disiplinor në shërbimin civil", të udhëzimit nr. 1, datë 02.04.2014, "Për elementët kryesorë 
procedurale dhe materiale të ecurisë dhe shqyrtimit të shkeljeve disiplinore" ju njoftoj për 
fillimin e procedimit disiplinor ndaj jush.Për fillimin e procedimit disiplinor ndaj jush është bërë 
shkak materiali i ardhur nga Drejtori i Drejtorisë së Politikave të Burimeve Ujore dhe 
konkretisht: Lidhur me Vendimet nr: 64. 64), 72, 75, 77, 81 të KBU-së Mat, datë 22.2.2017. "Për 
rehabilitimin e lumit Mat" rezulton se:Miratimi i lejeve për rehabilitim nuk ka bazë ligjore. Nuk 
ka akte nënligjore që të përcaktojë procedurën që ndiqet për dhënien e lejeve për rehabilitim, 
afatet e lejes, formularin tip të miratuar për këto leje, rastet të cilat përcaktohen si emergjente, 
kritere te unifikuara për subjektet që kërkojnë te pajisen me leje apo autorizim. Pra nuk ka bazë 
ligjore ku mbështeten vendimet e rehabilitimit të shtretërve të lumenjve nga Këshilli i Basenit 
Ujor Mat. Nga shqyrtimi i dokumentacionit fizik analizuar rast pas rasti për vendimet e 
sipërcituara rezulton se ky dokumentacion nuk është i unifikuar për çdo subjekt. Mungesa e një 
formati tip për rehabilitimin, përcaktuar me akt nënligjor, ka bërë që subjektet që janë pajisur 
me leje për rehabilitim të kenë mungesa të theksuara në dokumentacion. Ju bëj me dije se keni të 
drejtë për të paraqitur me shkrim sqarimet Tuaja rreth shkeljeve të pretenduara, të drejtën për 
paraqitjen e provave, thirrjen e dëshmitareve, inspektimin e dosje. të drejtën për t'u dëgjuar vetë 
ose me përfaqësues. Shkelja juaj do të shqyrtohet në datën 23.02.2018. ora 13:00. në sallën e 
mbledhjeve në ministri. 

9. Më datë 22.02.2018 paditësi ka paraqitur "Observacion mbi raportin mbi verifikimin e 
procedurave të ndjekura nga Agjencitë e Baseneve Ujore lidhur me dhënien e lejeve për 
rehabilitimin dhe shfrytëzimin e burimeve ujore". 
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10. Ndërkaq pasi me shkresën nr. 1599/5 prot., datë 16.02.2018, pala e paditur i është 
drejtuar Departamentit të Administratës Publike me kërkesë për caktimin e një përfaqësuesi në 
cilësinë e anëtarit të Komsionit Disipinor për z. Ast Nikolla, kurse me shkresën nr. 1599/6 prot., 
datë 16 Shkurt 2018 ka miratuar rendin e ditës për mbledhjen e Komisionit Disiplinor për 
shqyrtimin e çështjes në procedim disiplinor ndaj paditësit Ast Nikolla. Nuk ka asnjë arsye përse 
nuk është zhvilluar mbledhja e Komisionit Disiplinor, e planifikuar për tu zhvilluar më datë 23 
Shkurt 2018.26, por me shkresën nr. 1599/20 prot., datë 12 Mars 2018 i ka dërguar njoftim 
paditësit Ast Nikolla, duke e informuar se seanca për vijimësinë e procedimit disiplinor do të 
zhvillohet më datë 16.03.2018, ora 10.30 në sallën e mbledhjeve në ministri. Në datë 16.03.2018, 
Komisioni i Disiplinës i MBZHRAU ka shqyrtuar ecurinë disiplinore për shkelje shumë të rënda 
ndaj paditësit Ast Nikolla me detyrë përgjegjës në Agjencinë e Ujit dhe Basenit Vjosë, Mat, 
Lezhë. Në lidhje me këtë procedurë është mbajtur procesverbali i po kësaj date, nga i cili 
rezulton se paditësi ka qënë prezent në këtë seancë dëgjimore. 

11. Në përfundim të këtij procedimi administrativ, Komisioni i Disiplinës i MBZHRAU ka 
nxjerrë vendimin nr. 13, date 16.03.2018 i cili ka vendosur: “1. Marrjen e masës disiplinore 
"Largim nga shërbimi civil" për nëpunësin civil Ast Nikolla me detyrë Përgjegjës në Agjencinë e 
Ujit dhe Basenit Mat, Lezhë, pas shqyrtimit të provave dhe fakteve të ardhura nga Drejtori i 
Drejtorisë së Politikave të Burimeve Ujore. 2. Njoftimin e subjektit të proceduar duke i përcjellë 
një kopje të kětij vendinii brenda katërditëve nga data e shpalljes së tij, në përputhje me 
parashikimet ligjore të njoftimit të akteve administrative. 3.Ngarkohet Drejtoria e 
Mireadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe shërbimeve të marri masa për zbatimin e 
këtij vendimi dhe përcjelljen e akteve të tij organeve kompetenibrenda afateve të parashikuara 
në ligj. TRA. 4.Kundër vendimit mund të bëhet ankim brenda 45 ditëve në Gjykatën 
Administrative të Shkalles së Parë duke filluar ky afat nga dita e nesërme e marrjes së njoftimit, 
dërguar me shkresën nr. 1599/26 prot., datë 30.03.2018.”. 

12. Në këto kushte, paditësi i është drejtuar Gjykatës Administrative e Shkallës së Parë 
Tiranë, në datën 16.04.2018. 

13. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër me vendimin nr.3 (3) datë 
09.01.2020 ka vendosur: “Pranimin e pjesshëm të padisë të paditësit Ast Nikolla. Konstatimin e 
pavlefshmerisë absolute të aktit administrativ: vendimit nr. 13, datë 16 Mars 2018 te Komisionit 
Disiplinor ne Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. që ka vendosur marrjen e masës 
disiplinore 'Largim nga shërbimi civil', për nëpunësin civil Ast Nikolla me detyrë Përgjegjës në 
Agjensinë e Ujit dhe Basenit Mat, Lezhë. Detvrimin e palës se padiur Ministria e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural për të kthyer paditësin Ast Nikolla në detyrën Përgjegjës i Zyrës së 
Administrimit të Basenit Ujor Mat, Lezhë ose në një detyrë të barasvlefshme me të. Detyrimin e 
palës së paditur, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për t'i paguar paditësit Ast Nikolla 
pagen që ka përfituar në momentin e largimit nga shërbimi civil. nga dita e largimit deri në 
datën e ripranimit në shërbimin civil. Rrëzimin e padisë në lidhje me palën e paditur Agjencia e 
Menaxhimit të Burimeve Ujore për shkak të mungesës së legjitimitetit pasiv. Shpenzimet 
gjyqësore (taksa mbi aktet si dhe pagesa e avokatit) të provuara dhe të parapaguara nga 
paditësi në shumën 63 000 (gjashtëdhjetë e tre mijë) lekë si dhe shpenzimet e procedurës së 
ekzekutimit e tarifa për vënien në ekzekutim, që konsiderohen pjesë e shpenzimeve gjyqësore, t'i 
ngarkohen palës së paditur Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.Pasi ky vendim giyqësor të 
marrë formë të prerë ngarkohet Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror ose Privat për 
ekzekutimin e detyrueshëm të këtij vendimi gjyqësor. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në 
Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë, brenda afatit ligjor 15 (pesëmbëdhjetë) ditor, duke 
filluar ky afat nga nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi për palët e pranishme në shpalljen 
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e vendimit dhe nga e nesërmja njoftimit të këtij vendimi për palët në mungesë në shpalljen e 
vendimit.”. 

14. Në marrjen e këtij vendimi gjykata ka vlerësuar se  kërkimi i paditësit për pavlefshmëri 
absolute të aktit administrative vendimit nr.13 datë 16 Mars 2018 është i bazuar në prova e në 
ligj dhe duhet të pranohet. Procedura e zbatuar nga Komisoni Disiplinor për marrjen e vendimit 
ndaj paditësit Ast Nikolla për largimin nga shërbimi civil është një procedurë absolutisht e 
pavlefshme, sepse ka cenuar në thelb mënyrën e marrjes së vendimit ndaj paditësit.  

15. Kundër vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë ka ushtruar të drejtën e 
ankimit  pala e paditur Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR) Agjencia e 
Menaxhimit të Burimeve Ujore (AMBU) . Pala paditëse ka ushtruar kundërankim.  

16. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 436, datë 17.09.2021 ka 
vendosur: “Ndryshimin pjesërisht të vendimit nr. 3 (3), datë 09.01.2020 të Gjykatës 
Administrativetë Shkallës së Parë Shkodër. Pranimin pjesërisht të padisë. Konstatimin e 
pavlefshmërisë absolute të aktit administrativ: vendimit nr.13, datë 16 Mars 2018 të Komisionit 
Disiplinor në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, që ka vendosur marrjen e masës 
disiplinore "Largim nga shërbimi civil", për nëpunësin civil Ast Nikolla me detyrë Përgjegjës në 
Agjensinë e Ujit dhe Basenit Mat, Lezhë. Detyrimin e palës së paditur Agjencia e Menaxhimit të 
Burimeve Ujore për të kthyer paditësin Ast Nikolla në detyrën Përgjegjës i Zyrës së 
Administrimit të Basenit Ujor Mat, Lezhë ose në një detyrë të barasvlefshme me të. Detyrimin e 
palës së paditur, Agjensia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për t'i paguar paditësit Ast Nikolla 
pagën që ka përfituar në momentin e largimit nga shërbimi civilnga dita e largimit deri në datën 
e ripranimit në shërbimin civil. Rrëzimin e padisë në lidhje me palën e paditur Ministria e 
Bujqësise dhe Zhvillimit Rural,për shkak të mungesës së legjitimitetit pasiv.Shpenzimet gjyqësore 
në ngarkim të palës së paditur Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore. Kundër këtij vendimi 
lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë Tiranë, brenda 30 ditëve duke 
filluar ky afat nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar.”. 

17. Në marrjen e këtij vendimi gjykata ka vlerësuar se Komisioni i Disiplinës, në procedurën 
e ndjekur ndaj paditësit Asti Nikolla, ka marrë në shqyrtim mosveprimet e pretenduara si të 
paligjshme të paditësit. Në thelb vendimi i Komisionit Disiplinor, për largimin nga shërbimi 
civil, ka kryer vlerësime mbi sjelljen ose cilësitë e një individi, i cili bazuar në pikën 2 të nenit 13 
të ligjit nr. 8480/1999, duhej të ishte marrë me votim të fshehtë. Nga përmbajtja e procesverbalit 
të mbajtur në datën 16.03.2018, Gjykata konstaton se nuk ka asnjë përcaktim në lidhje me 
mënyrën e votimit të zhvilluar nga anëtarët e Komisionit të Disiplinës, për marrjen e masës 
disiplinore. Nuk rezulton të jetë përcaktuar nëse votimi ka qënë i hapur apo i mbyllur, por nga 
përmbajta e saj konstatohet vetëm fakti se vendimi është marrë ANE unanim, pasi nuk gjendet 
ndonjë shënim, për ndonjë anëtar, që të jetë shprehur kundër. Në rastin konkret, kur gjykata është 
përballur me dispozitat ligjore të zbatueshme në rastin konkret, mbi zhvillimin e procedurës së 
mbajtjes së procesverbalit dhe votimit të Komisionit të Disiplinës si dhe në përballje me provat 
objekt gjykimi, çmon se, me të drejtë gjykata e shkallës së parë ka konstatuar moszbatimin e 
procedurës së votimit të Komisionit të Disiplinës, në shkelje të ligjit, për marrjen e masës 
disiplinore, largim nga shërbimi civil i paditësit Ast Nikolla.Gjykata sikurse dhe ajo e Shkallës së 
Parë vlerëson se vendimi nr. 13, datë 16.03.2018 është absolutisht i pavlefshëm në kuptim të 
nenit 108 të K.Pr.Administrative, dhe në këto kushte duhet të rivendosen të drejtat e cënuara të 
paditësit, sikurse me të drejtë ka vendosur dhe gjykata e shkallës së parë në lidhje me i) rikthimin 
në detyrë, ose në një pozicin të barazvlefshëm, si dhe ii) për t'i paguar paditësit Ast Nikolla 
pagën që ka përfituar në momentin e largimit nga shërbimi civil, nga dita e largimit deri në datën 
e ripranimit në shërbimin civil. Në lidhje me pozitën procedurale të palëve në gjykim gjykata ka 
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vlerësuar se Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore është pala e paditur e cila ngarkohet me 
ekzekutimin e vendimit, ndërsa në lidhje me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rrual. 
Gjykata vlerëson se nuk ka legjitimitet pasiv për të qënë palë e paditur.  

18. Me kërkesën nr. 1112 prot., datë 15.03.2022, pala e paditur Agjencia e Menaxhimit të 
Burimeve Ujore përfaqësuar nga Avokatura e Shtetiti është drejtuar Gjykatës së Lartë duke 
kërkuar pezulimin e ekzekutimit të vendimit nr. 436 datë 17.09.2021 të Gjykatës Administrative 
të Apelit Tiranë. Në këtë kërkesë, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore përfaqësuar nga 
Avokatura e Shtetit ka pretenduar këto shkaqe: 

“-Interpretimi i kushteve të përcaktuara në nenin 108 duhet bërë në mënyrën më të ngushtë 
të mundshme. 

-Siç është pranuar edhe nga praktika gjyqësore shkelja e formës dhe e procedurës mund të 
paraqitet në mënyra të ndryshme, por jo të gjitha shkeljet që lidhen me formën dhe procedurën 
mund tëçojnë detyrimisht në pavlefshmërinë e aktit. 

-Mosrespektimi i elementëve të procedurës duhet të jetë i atij karakteri dhe asaj rëndësie që 
të ketë ndikuar drejtpërdrejt në nxjerrjen e aktit administrativ. Një shkelje e parëndësishme e 
procedurës apo formës së aktit nuk mund të shkaktojë pavlefshmëri absolute të aktit. Natyra e 
shkeljes vlerësohet nga vetë organi që shqyrton pavlefshmërinë e aktit. 

-Si rregull i përgjithshëm, një akt administrativ nuk është i papranueshëm për mosrespektim 
të një kërkese formale ose procedurale, në rast se një shkelje e tillë nuk do të jepte ndonjë 
ndryshim në vendim. Por një mosrespektim i tillë është i patolerueshëm, nëse shkelja e kryer çon 
drejt nulitetit të aktit. 

-Në nenin 40, pika 4 të ligjit nr. 49/2012 është përcaktuar se gjykata vendos rrëzimin e 
padisë dhe kur vlerëson se, pavarësisht shkeljeve procedurale të konstatuara të veprimtarisë 
administrative, pasojat do të ishin të njëjta". 

-Ndryshe nga sa kanë argumentuar Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër dhe 
Gjykata Administrative e Apelit mungesa e shënimit në procesverbal lidhur me mënyrën e votimit 
nuk përbën shkelje të rëndë sipas kuptimit të nenit 108 të Kodit të Procedurave Administrative 
dhe po ashtu pasojat lidhur me masën disiplinore të marrë ndaj palës paditëse do ishin të njëjta 
pavarësisht shënimit të mënyrës së votimit në procesverbal. 

-Ligji nr. 152/2013, në nenin 72, të tij parashikon hyrjen në fuqi në datë 1.10.2013. Me aktin 
normativ nr.5, datë 30.9.2013, të miratuar me ligjin nr.161/2013, efektet e ligjit nr.152/2013, u 
shtynë për një afat gjashtë mujor. Me vendimin nr.5, datë 5.02.2014, të botuar në Fletoren 
Zyrtare nr. 18, të datës 26.02.2014, Gjykata Kushtetuese shfuqizoi ligjin nr. 161/2013 me të cilin 
miratohej akti normativ nr.5, datë 30.9.2013. Në këto rrethana, bazuar në nenin 76, të ligjit nr. 
8577, datë 10.2.2000, "Për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese të Republikës së 
Shqipërisë", të ndryshuar, efektet e ligjit nr.152/2013 (të pandryshuar) duhet të zbatohen nga 
gjykatat që nga dita e hyrjes në fuqi me datë 01.10.2013 (efekti ex tunc), për ato çështje që nuk 
janë zgjidhur me vendim të formës së prerë. (Vendimet nr. 347, datë 08.06.2016, nr. 165, 
28.03.2017, të Kolegjit Administrativ të Gj. Lartë). 

-Paditësi është emëruar në detyrë në datë 21.2.2014, pra pasi kishte hyrë në fuqi ligji 
152/2013, pa u zbatuar procedura e parashikuar në dispozitat e këtij ligji dhe se urdhri i 
emërimit është mbështetur në dispozitat e Kodit të Punës. Gjithashtu, paditësi nuk është as në 
kushtet e pikave 3 dhe 4, të nenit 67, të ligjit 152/2013, pasi nuk konsiderohet nëpunës ekzistues 
për shkak se është emëruar në detyrë pas hyrjes në fuqi të ligjit. 

-Në këto kushte shkresa nr. 6444 prot., datë 17.8.2016, e Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit 
Rural dhe Administrimit të Ujërave, për konfirmim nëpunësi civil është akt administrativ 
absolutisht i pavlefshëm pasi vjen në kundërshtim me dispozitat urdhëruese të ligjit dhe në 
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kundërshtim të hapur me procedurën e nxjerrjes së tij dhe si pasojë paditësi nuk mund të 
përfitojë të drejta të cilat burojnë nga ligji 152/2013. 

-Buxheti i çdo Institucioni buxhetor hartohet dhe miratohet në përputhje me kuadrin ligjor që 
rregullon marrëdhëniet financiare konkretisht ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin 
e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar dhe ligjin nr. 115/2021,"Për 
buxhetin e vitit 2022". 

-Në përputhje me legjislacionin në fuqi tavanet buxhetore përgatiten si rregull një vit 
përpara miratimit të buxhetit dhe parashikimet për ekzekutimin në vlerë monetare të vendimeve 
të gjykatave janë subjekt i diskutueshëm. 

-Gjatë hartimit dhe miratimit të tavaneve buxhetore, nuk mund të parashikohet dhe as të 
paragjykohet vendimi i gjykatave, as në vlerë materiale as në vlerë monetare. 

-Në rast se Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore do të ekzekutonte vendimin 
esipërpërmendur dhe Gjykata e Lartë do të prishte vendimin e Gjykatës Administrative të 
ApelitTiranë, atëherë ekzekutimi i vendimit në këtë kohë do të sillte pasoja të rënda, për shkak se 
kjoshumë është relativisht e konsiderueshme për t'u ekzekutuar.”. 

19. Pasi pala paditëse ka marrë dijeni për kërkesën e palës së paditur për pezullimin e 
ekzekutimit të ekzekutimit të vendimit të gjykatës administrative të apelit, në datën 29.03.2022 
dhe ka paraqitur kërkesën me objekt mospranimin e kërkesës për pezullimin e vendimit nr.436 
datë 17.09.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, duke pretenduar: 

“-Argumenti i kërkesës për pezullimin e vendimit nr.436, datë 17.09.2021 të Gjykatës së 
Apelit Tiranë, duke pretenduar se gjykata ka gabuar në dhënien e vendimit, është një problem i 
cili do të zgjidhet gjatë shqyrtimit të rekursit dhe kundërrekursit, prandaj ky arsyetim nuk përbën 
argument lidhur me pezullimin e ekzkutimin e këtij vendimi gjyqësor. 

-Argumentimi i kërkesës për pezullimin e vendimit nr. 436, datë 17.09.2021 të Gjykatës së 
Apelit Tiranë, duke pretenduar probleme të buxhetit, nuk përbën argument lidhur me pezullimin 
e ekzkutimin e këtij vendimi gjyqësor.  

-Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, në kërkesën për pezullimin e vendimit nr.436, 
datë 17.09.2021 të Gjykatës së Apelit Tiranë, në kuptim të nenit 479 pika 1 të K.Pr.Civile, nuk ka 
paraqitur asnjë argument se ekzkutimi i vendimit nr.436, datë 17.09.2021 të Gjykatës së Apelit 
Tiranë, do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme. 

-Kërkesa e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, për pezullimin e vendimit nr.436, 
date 17.09.2021 te Gjykatës së Apelit Tiranë, është në cenim të interesit publik, sepse nëpunësi 
civil Ast Nikolla do të merret pagen pa kryer asnje punë, nëse vendimet gjyqësore nuk do të 
cënohen nga Gjykata e Lartë. Shkaqet ligjore të rekursit nuk janë të mjaftueshme për të kërkuar 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë.  

-Abuzimi me mjetin ligjor të parashikuar nga neni 479 i Kodit të Procedurës Civile, shkakon 
përgjegjësi ne bazë të nenti 34 pika 1 të të Kodit Procedurës Civile.” 
 
II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ  

 
20. 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 (në vijim KPC) apo kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të 
formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të këtij Kodi. Në çdo rast këto mjete juridike të 
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mbrojtjes së përkohshme procedurale janë të lidhura funksionalisht me mjetet kryesore të aksesit 
në gjykatë, qoftë padinë apo ankimet. 

21. 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. 

22. 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 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.”. 

23. 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. 
24. 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. 

25.  Gjykata e Lartë, 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 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 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. 

26. 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 
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pezullimi i ekzekutimit të tyre. Kërkuesi në mënyrë hipotetike parashtron mundësinë e ardhjes së 
pasojave të rënda për palën e paditur Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” 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.  

27. 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, vihet re se pala kërkuese 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.  

 28. 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.  

 
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 ranimin e kërkesës së Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore përfaqesuar nga 
Avokatura e Shtetit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 436, datë 17.09.2021 të 
Gjykatës Administrative të Apelit.  
 
 

Tiranë, më 26.05.2022 
 
          ANËTAR                                 ANËTARE                                KRYESUES 
 
    ASIM VOKSHI   ARBENA AHMETI   SOKOL SADUSHI 
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GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 56/6 i  Regjistrit Themeltar 

Nr. 56/6 i Vendimit 

 

VENDIM 

PËR KTHIMIN E KËRKESËS 

 

Unë gjyqtari relator Sokol Sadushi, pasi shqyrtova materialet e çështjes nr. 56 akti, datë 

20.09.2021, që u përket palëve të mëposhtme: 

 

Kërkues: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore e Kadastrës Tiranë-Veri 

Objekti: Pezullim ekzekutim vendimi nr. 206, dt. 05.02.2020 i Gjykatës Administrative 

të Apelit. 

Baza ligjore: Nenet 443 e vijues të Kodit të Procedurës Civile; Neni 44 i ligjit nr. 49, datë 

03.05.2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”, i ndryshuar. 

 

KONSTATOVA 

 

Se me vendimin nr. 56 akti, datë 18.01.2022 “Për plotësimin e të metave të kërkesës”,Gjykata 

e Lartë i ka lënë si detyrë palës kërkuese Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore e 

Kadastrës Tiranë-Veri të plotësojë të metat e kërkuesit. 

Nga verifikimet e kryera rezulton se pala kërkuese nuk e ka plotësuar të metën e konstatuar 

në kërkesë brenda afatit 5 ditor, siç përcaktohet në pikën 1/1 e nenit 60 të ligjit nr.49/2012 

“Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”. 

Në këto kushte, gjykata çmon se kërkesa dhe aktet bashkëlidhur duhet të kthehen pa veprime 

të mëtejshme. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Në bazë të pikës 1/1 të nenit 60 të ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe 

gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar, 

 

VENDOSA: 

 

1. Kthimin e kërkesës dhe të akteve bashkëlidhur pa veprime; 

2. Të bëhet njoftimi i palës kërkesës për këtë vendim nga sekretaria gjyqësore në 

përputhje me rregullat për njoftimin e akteve dhe të vijohet me procedurat për kthimin në 

rrugë administrative të dosjes gjyqësore në gjykatën që ka gjykuar çështjen si shkallë e parë. 

3. Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankim. 

            4.U shpall në Tiranë, më datë 26.05.2022. 

 

GJYQTARI 

Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 27 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 27 i Vendimit 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

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

 

Sokol SADUSHI  Kryesues 

    Asim VOKSHI  Anëtar 

                          Gentian MEDJA     Anëtar   

 

në dhomë këshillimi, më datë 26.05.2022, mori në shqyrtim kërkesën administrative 

nr.27, datë regj. 08.04.2022 që u përket palëve: 

 

KËRKUES: Ndërmarrja “Meico”, Avokatura e Shtetit pranë Ministrisë së 

Mbrojtjes. 

 

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit Nr.1179 datë 11.03.2016 të 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë lënë në fuqi me 

vendimin nr.01, datë 17.01.2022 të Gjykatës Administrative të 

Apelit.  

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 dhe 615 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

e cila lidhet me çështjen administrative të themelit, të regjistruar pranë Gjykatës së Lartë me nr. 

31003-95-2022 dhe që ju përket palëve ndërgjyqëse si më poshtë: 

 

PADITËS:   Shkëlqim Prini 

    Bajram Leti 

    Tushe Leti 

 

I PADITUR:   Këshilli i Ministrave 

    Ministria e Mbrojtjes 

    Shoqëria Tregtare “Albademil” shpk 

    Ndërmarrja “Meico” 

     

OBJEKTI: Pagimi i shpërblimit të dëmit pasuror dhe jopasuror, biologjik 

moral dhe ekzistencial solidarisht për humbjen e jetës së viktimave 

të shpërthimit të Gërdecit në datën 15.03.2008, në lidhje me 

pasojat e lëna të trashëgimtarët dhe të afërmit e tyre. 
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BAZA LIGJORE: Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Konventa Evropiane e të 

Drejtave të Njeriut, Neni 608 e vijues i Kodit Civil, Ligji nr. 8485, 

datë 12.05.1999, Kodi i Procedurave Administrative, Ligji nr. 

9000, datë 30.01.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Këshillit të Ministrave”, Rregullore e Brendshme e Ministrisë së 

Mbrojtjes miratuar me urdhër të Ministrit nr. 120, datë 18.03.2003, 

i ndryshuar me urdhrin nr. 18, datë 17.05.2005. Rregullore e jetës 

së brendshme në Forcat e Armatosura, Rregullore e Ministrisë së 

Mbrojtjes nr. 9603, datë 18.09.2003, Urdhri i Ministrit të Mbrojtjes 

nr. 326, datë 11.05.2000, V.K.M nr. 138, datë 14.03.2007 “Për 

procedurën e trajtimit të armëve, teknikës dhe pajisjeve të Forcave 

të Armatosura, të hequra nga armatimi dhe përdorimi”, VKM nr. 

305, datë 24.04.2003 “Për dhënien me qira të pasurive, të 

ndërmarrjeve shoqërive dhe të institucioneve shtetërore”.  

 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z.Gentian Medja dhe si bisedoi çështjen në tërësi, 

 

 VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Në datën 15.03.2008, pak përpara orës 12.00, në ambientet e sipërme të repartit të 

tankeve në Gërdec, ka rënë zjarr duke u pasuar me disa shpërthime masive të lëndëve plasëse 

dhe djegëse. Punëtorët, në pamundësi për të shuar zjarrin, kanë filluar të largohen me shpejtësi 

në dy drejtime kryesore që ishin porta hyrëse dhe një portë anësore e kapanonit. Përhapja e 

shpejtë e zjarrit ka bërë që një pjesë e punëtorëve që ndodhej në shesh, të digjeshin në pjesë të 

ndryshme të trupit (kryesisht në pjesën e shpinës). Mbas shpërthimit të ndodhur tek kapanoni, 

kanë vazhduar të tjera shpërthime të njëpasnjëshme, për shkak të sasisë së barutit dhe shtimjeve, 

të cilat ishin të shpërndara në shesh. Këto shpërthime kanë vazhduar të dëmtojnë fizikisht 

punëtorët, të cilët ishin në largim e sipër. Shpërthimet kanë vazhduar të shtrihen në gjithë 

territorin e ish-Brigadës së Tankeve. Nga këto shpërthime është shkaktuar vdekja e 26 personave 

ndër te tjerë edhe e ndjera Zelije Bajram Prini si dhe janë plagosur disa të tjerë. 

2. Me vendimin nr. 381, datë 12.03.2012, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka arsyetuar se 

vdekja e të ndjerëve ishte shkaktuar nga shkelja e rregullave të sigurisë në punë dhe të operimit 

me lëndët plasëse. Kundër vendimit nr.381, datë 12.03.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë është bërë ankim nga të pandehurit në Gjykatën e Apelit Tiranë, e cila me vendimin 

nr.138, datë 13.02.2013, vendosi ta lërë në fuqi vendimin e mësipërm në lidhje me faktet dhe 

përgjegjësitë e konstatuara. Ndërsa Gjykata e Lartë, me datë 19.07.2013, vendosi të mos pranojë 

rekurset e paraqitura nga Prokuroria dhe nga 29 të pandehurit e tjerë, duke bërë që vendimi i 

formës së prerë në çështjen penale të mos ndryshohet. 

3. Në këto kushte në datën 22.02.2011, pala paditëse i është drejtuar Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, me padinë objekt gjykimi, e cila ka shpallur moskompetencën lëndore duke i 

kaluar aktet Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.  
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4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr.1179, datë 

11.03.2016 ka vendosur: “Pranimin e padisë. Detyrimin e palëve të paditura, Ministria e 

Mbrojtjes, Ndërmarrja Meico, shoqëria tregtare “Albademil” shpk, t’i paguajnë në mënyrë 

solidare palëve paditëse Shkëlqim Prini, Bajram Leti dhe Tushe Leti, dëmin për humbjen e jetës 

së trashëgimlënëses Zelije Prini, sipas pjesëve takuese të trashëgimisë në vlerën totale prej 

20.858.160 (njëzet milion e tetëqind e pesëdhjetë e tetëmijë e njëqind e gjashtë dhjetë) lekë. 

Rrëzimin e kërkesëpadisë si të pabazuar në ligj dhe në prova kundrejt palëve të tjera të paditura. 

Shpenzimet gjyqësore të provuara si parapaguara prej datës paditëse i ngarkohen në total 

palëve të paditura Ministria e Mbrojtjes, Ndërmarrja Meico, shoqëria tregtare “Albademil” 

shpk nëmënyrë solidare. Gjykata në zbatim të nenit 41 germa (b) të ligjit organik me nr. 49/2012 

urdhëron që detyrimi monetar në ngarkim të palës së paditur kundrejt palës paditëse është i 

ekzekutueshëm prej përmbaruesit gjyqësor. Detyrohet pala e paditur të ekzekutojë detyrimin 

monetar kundrejt palës paditëse brenda një viti që ky vendim ka marrë formë të prerë sipas ligjit, 

me dy këste afërsisht të barabarta, ku kësti parë të paguhet brenda 6 (gjashtë) muajve. -

Përmbaruesi gjyqësor në përfundim të afatit të ekzekutimit të detyrueshëm të caktuar nga 

gjyqtari sipas këtij vendimi njofton me shkrim gjyqtarin për veprimet e kryera. Ndaj këtij vendimi 

lejohet ankim në Gjykatën e Apelit Administrativ sipas afateve ligjore”. 

5. Në marrjen e këtij vendimi gjykata ka vlerësuar se lidhja shkakësore mes veprimeve e 

mosveprimeve të paditurve me pasojën e ardhur është e provuar dhe tepër e dukshme. Kjo 

vërtetohet edhe me vendimin e gjykatës penale të administruar në këtë proces me cilësinë e 

provës shkresore. Gjykata ka vlerësuar se janë autoritetet shtetërore ata që kishin barrën e provës 

të vërtetonin se kanë marrë çdo lloj mase të zbatueshme që mund të ekzistojë, pavarësisht nëse 

ishin të ditura ose jo prej tyre, për parandalimin e ngjarjes së dëmeve, pra edhe të aksidenteve 

teknologjike. Duke qenë se kjo nuk u provua, nuk është e nevojshme as të vërtetohet fakti nëse 

personi juridik ose punonjësit e tij që autorizojnë, mbikëqyrin apo ushtrojnë veprimtarinë e 

rrezikshme, kanë apo jo faj, janë apo jo përgjegjës penalisht për shkaktimin e dëmit dhe pasojat e 

ardhura prej ngjarjes. Gjykata ka vlerësuar se përmbushen të gjithë elementët për kërkimin e 

dëmit jashtëkontraktor në ngarkim të të paditurive. Dëmi i shkaktuar në pasuri palës paditëse 

është vlera e dëmit llogaritur nga eksperti vlerësues Artur Sulçe në dy variante: (A) Në masën 

maksimale 20.858.160 lekë dhe minimale 11.367.435 lekë dhe (B) në masën maksimale 

21.874.322 lekë dhe minimale prej 12.383597 lekë, bazuar në mënyrën e llogaritjes sipas 

vendimit unifikues nr.12, datë 14.09.2007 të Gjykatës së Lartë. Gjykata ka vlerësuar të caktojë 

detyrimin e palëve të paditura Ministria e Mbrojtjes, Ndërmarrja Meico, shoqëria tregtare 

"Albademil" sh.p.k, që t'i paguajnë në mënyrë solidare palëve paditëse, Shkëlqim Prini, Bajram 

Leti dhe Tushe Leti, dëmin për humbjen e jetës së trashëgimlënëses, Zelije Prini, sipas pjesëve 

takuese të trashëgimisë, në vlerën totale prej 20.858.160 (njëzet milion e tetëqind e pesëdhjetë e 

tetëmijë e njëqind e gjashtëdhjetë) lekë, sipas variantit të parë (A) të përgatitur prej eksperti, në 

vlerën maksimale të tij, duke i'u referuar kryesisht gjykata moshës së re të viktimës, e cila humbi 

jetën në moshën 19 vjeçare.  

6. Kundër vendimit të gjykatës së shkallës së parë kanë ushtruar ankim palët e paditura 

Ndërmarrja “Meico”, Ministria e Mbrojtjes dhe Avokatura e Shtetit të cilat kanë kërkuar 

ndryshimin e vendimit dhe rrëzimin e padisë. 

7. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 01 datë17.01.2022 ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit nr.1179, datë 11.03.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Tiranë. Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë 

Tiranë brenda 30 ditëve, duke filluar ky afat nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të 

arsyetuar”. 
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8. Kundër vendimit nr. 01, datë 17.01.2022 të Gjykatës Administrativetë Apelit ka ushtruar 

rekurs me datë 16.02.2022 Avokatura e Shtetit, e cila ka kërkuar prishjen e vendimit nr. 01, datë 

17.01.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim pranë 

kësaj gjykate me tjetër trup gjykues.  

9. Në datën 07.04.2022 Ndërmarrja “Meico”, përfaqësuar nga Avokatura e Shtetit pranë 

Ministrisë së Mbrotjes ka paraqitur përpara Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë kërkesë 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1179, datë 11.03.2016 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr.01, datë 17.01.2022 të Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë, duke parashtruar këto shkaqe: 

- Ekzekutimi i vendimit të gjykatës, duke lejuar përmbaruesin gjyqësor që të ekzekutoje 

këtë vendim, pa u shqyrtuar çështja nga Gjykata e Lartë, do të sillte pasoja të rënda për 

Ndërmarrjen "MEICO" dhe rregullimi i këtyre pasojave do të ishte tepër e vështirë, në 

rast se Gjykata e Lartë, konstaton shkeljet e pretenduara nga ana jonë në rekurs. 

- Theksojmë se situata e veprimtarisë tregtare të Ndërmarrjes "MEICO" sot është e 

përfunduar, ajo nuk ka më asnjë material stok vënë në dispozicion nga Ministria e 

Mbrojtjes për të shitur, pasi stoqet e armatim municionit kanë përfunduar. Rrjedhimisht 

edhe të ardhurat që vijnë nga shitja e armatim municionit, me të cilat Ndërmarrja 

"MEICO" mbulon shpenzimet e saj kanë përfunduar. Situata likuiduese e ndërmarrjes 

"MEICO" sot është në faliment, përveç pagave të punonjësve ajo nuk mundet të 

përballojë asnjë pagesë tjetër dhe jo më dëmshpërblimin që kërkojnë paditësat Prini/Leti. 

- Nisur nga sa më lart, duke marrë në konsideratë faktin se, ekzekutimi i vendimit do të 

sillte pasoja të rënda për interesat e Ndërmarrjes "MEICO" duke qenë se është një 

ndërmarrje me vetëfinancim dhe nuk varet nga buxheti i shtetit, 

- Ekzekutimi në këtë moment i vendimit pa u shqyrtuar rekursi, nisur nga vlera financiare e 

detyrimit, do të sillte pasoja të rënda financiare kundrejt palës së paditur dhe rregullimi i 

këtyre pasojave do të ishte tepër e vështirë, në rast se, Gjykata e Lartë konstaton shkeljet 

e pretenduara në rekurs. 

- Ekzekutimi i vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, do ti sillte buxhetit të 

shtetit një dëm të madh dhe të pariparueshëm ekonomik, të rëndë dhe të 

pazëvendësueshëm duke konsideruar vlerën përkatëse të saj e cila i korrespondon 

detyrimit që ka vendosur Gjykata. Ekzistenca e një rreziku, që nënkupton domosdoshmëri 

dhe urgjencë, në rastin konkret ekziston, pasi nga zyra Përmbarimore Tiranë është 

kërkuar zbatimi i vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

- Ekziston rrezik i tashëm, real dhe i drejtpërdrejtë që i padituri cenohet në të drejtat e tij 

dhe për pasojë mund të vijë një dëm konkret. Aq më tepër, kur flitet për natyrën e rëndë 

dhe të pariparueshme të dëmit, nga momenti që ekzekutohet vendimi dhe dëmi është 

iminent. Pra jemi para një situate urgjence që paraqet shkak për të lejuar marrjen e 

masës së pezullimit të zbatimit të vendimit gjyqësor. Duke pasur parasysh sa më sipër, 

për rastin konkret jemi para ekzistencës së rrezikut që mund të shkaktojë një dëm të rëndë 

dhe të pazëvendësueshëm, interesave shtetërore. 

- Vendimi përfundimtar në frymën e Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut është 

vendimi i Gjykatës së Lartë dhe jo ai i Gjykatës së Apelit pasi ky vendim nuk është ende 

"resjudicata" përderisa ky vendim i nënshtrohet kontrollit gjyqësor të ligjshmërisë nga 

një gjykatë më e lartë. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 
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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 (në vijim KPC) apo kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të këtij Kodi. 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. 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 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.”. 

13. 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. 

14. 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. 

15.  Gjykata e Lartë, 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 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 kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 
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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. 

16. 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 Ndërmarrjen Meico ndërkohë që ka detyrimin të provojë 

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.  

17. Përsa 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, vihet re se pala kërkuese 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 dhe të pariparueshme për palën kërkuese.  

18. 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.  

 

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 kërkuesit ndërmarrja “Meico” përfaqesuar nga Avokatura e 

Shtetit pranë Ministrisë së Mbrojtjes për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.1179 datë 

11.03.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 

01, datë 17.01.2022 të Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

Tiranë, më 26.05.2022 
 

           
 

 


	26_05_2022_9727.pdf
	vendime_26_05_2022_9634.pdf
	24.pdf
	25.pdf

	56.pdf

	27.pdf

