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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr.276/13 Regj.Themeltar 

Nr.276/13 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Sokol  SADUSHI  Kryesues 

    Ervin PUPE   Anëtar 

Ilir PANDA   Anëtar    

 

në Tiranë, sot më datë 26.04.2021, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim, në 

çështjen administrative me nr. akti 276/2020 dhe 277/2020 , që i përket: 

 

KËRKUES:   Bashkia Tiranë 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 389 (86-2020-465), datë 

20.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, i cili ka ndryshuar 

vendimin  nr. 5680, datë 30.11.2016 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 449, 479/a i Kodit të Procedurës Civile 

 

në çështjen administrative me palë: 

 

PADITËS:  Fatmira Alla 

   Naime Alla 

   Suzana Alla 

   Majlinda Daizi 

   Besnik Alla 

   Adnand Alla 

 

TË PADITUR: Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë 

   Ministria e Brendshme 

   Bashkia Tiranë 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 389 (86-2020-465), datë 

20.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, i cili ka ndryshuar 

vendimin  nr. 5680, datë 30.11.2016 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë. 
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KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi, dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, 

në dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve; 

 

VËREN: 

 

1. Rrethanat e çështjes 

 

1. Paditësit Naime Alla, Suzana Alla (Allmuça), Majlinda Daizi, Besnik Alla dhe 

Adnand Alla janë përcaktuar trashëgimtarë ligjorë të të ndjerit Qemal Alla me 1/6 pjesë 

takuese e pasurisë së trashëgimlënësit. Sipas regjistrit të pasurive të paluajtshme, i ndjeri 

Qemal Alla rezulton i regjistruar pronar i pasurisë së paluajtshme nr. 7/75, vol. 19, faqe 105, 

ZK. 8330, me sipërfaqe trualli 143 m2, nga të cilat 80 m2 ndërtesë, me adresë në Tiranë. 

2. Paditësi Besnik Alla ka aplikuar për legalizimin e objektit pa leje, me funksion 

banesë, me vetëdeklarimin nr. 403. Sipas formularit të vetëdeklarimit rezulton se është 

deklaruar ndërtimi pa leje i një objekti banimi me tre kate mbi tokë në rrugën "Skënder 

Kosturi", e ndërtuar në vitin 1992, me sipërfaqe të zënë prej 100 m2. 

3. Rezulton se pala e paditur Bashkia Tiranë, për arsye të zbatimit të projektit 

"Bulevardi verior dhe rehabilitimi i lumit të Tiranës", faza e I-rë, ka nisur veprimet për 

shpronësim për interes publik dhe i ka dërguar Ministrisë së Brendshme dokumentacionin e 

kërkesës për shpronësim të pasurive të paluajtshme që preken nga nga zbatimi i këtij projekti. 

4. Këshilli i Ministrave me vendimi nr. 752 datë 05.09.2013 "Për shpronësimin, për 

interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga zbatimi i 

projektit "Bulevardi verior dhe rehabilitimi i lumit të Tiranës", faza I, në Bashkinë e Tiranës" 

ka vlerësuar se pasuria e paluajtshme shtëpi banimi 1 kat, e paditëses Naime Alla duhet 

vlerësuar me një vlerë prej 2.011.684 lekë dhe pasuria e paluajtshme shtëpi banimi 3 kate e 

paditëses Fatmira Alla, duhet vlerësuar me 7.677.864 lekë. 

5. Paditësit duke mos qenë dakort me masën e kompensimit të përcaktuar me VKM 

nr. 752, datë 05.09.2013 i janë drejtuar me kërkesëpadi Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Tiranë. 

6. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 5680 (80-

2016-5725), datë 30.11.2016 ka vendosur: “Rrëzimin e padisë...” 

7. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 389 (86-2020-465), datë 

20.02.2020, ka vendosur: “Ndryshimin e vendimit Nr. 5680 (80-2016-5725), datë 30.11.2016 

të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 2. Pranimin e pjesshëm të padisë. 3. 

Ndryshimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 752, datë 05.09.2013 "Për shpronësimin, 

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

zbatimi i projektit Bulevardi Verior dhe Rehabilitimi i Lumit të Tiranës, Faza 1, në Bashkinë 

Tiranë", në pikën 9, përsa i përket vlerës së akorduar paditëses Naime Alla, nga 2.011.684 

(dy milion e njëmbëdhjetë mijë e e gjashtëqind e tetëdhjetë e katër) lekë, në 7.176.000 (shtatë 

milion e njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë) lekë. 4. Detyrimin e palës së paditur, Bashkia 

Tiranë, t'i paguajë paditëses Naime Alla shumën prej 5.164.316 (pesë milion e njëqind e 

gjashtëdhjetë e katër e treqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë. Ndryshimin e Vendimit të Këshillit të 

Ministrave nr. 752, datë 05.09.2013 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të 

pasurive të paluajtshme, prone private, që preken nga zbatimi i projektit Bulevardi Verior 

dhe Rehabilitimi i Lumit të Tiranës, Faza 1, në Bashkinë Tiranë", në pikën 10, përsa i përket 

vlerës së akorduar paditëses Fatmira Alla, nga 7.677.864 (shtatë milion e gjashtëqind e 

shtatëdhjetë e shtatë mijë tetëqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë, në 25.385.100 (njëzet e pesë 

milion e treqind e tetëdhjetë e pesë mijë e një qind) lekë. Detyrimin e palës së paditur, 
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Bashkia Tiranë, t'i paguajë paditëses Fatmira Alla shumën prej 17.704.236 (shtatëmbëdhjetë 

milion e shtatëqind e katër mijë e dyqind e tridhjetë e gjashtë) lekë. 7. Rrëzimin e padisë për 

pjesën tjetër të kërkimeve...” 

8. Kundër vendimit nr. 389 (86-2020-465), datë 20.02.2020 të Gjykatës 

Administrative të Apelit ka paraqitur rekurs pala e paditur, Bashkia Tiranë, e cili ka kërkuar 

prishjen e këtij vendimi dhe rrëzimin e kërkesëpadisë 

9. Pala e paditur, Bashkia Tiranë, në datën 11.11.2020 ka paraqitur përpara Gjykatës 

së Lartë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 389 (86-2020-465), datë 

20.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, duke parashtruar këto shkaqe: 

- Padia është ngritur jashtë afatit 30 ditor të parashikuar nga neni 24 i ligjit nr. 8561 

datë 22.12.1999 “Për shpronësimin dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të 

pasurisë pronë private për interes publik”, pasi VKM  nr. 725 datë 05.09.2013 është 

botuar në fletoren zyrtare me datë 09.09.2013 ndërsa pala paditëse ka depozituar 

kërkesëpadinë në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë me datë 

08.07.2016. 

- Procedura e shpronësimit është realizuar në përputhje me ligjin nr. 8561 datë 

22.12.1999 “Për shpronësimin dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë 

pronë private për interes publik.” 

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit do të 

sjellë efekte financiare të konsiderueshme për Bashkinë e Tiranës. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

 

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

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

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

garantojnë mbrojtje të përkohshme procedurale. 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. Në mënyrë të posaçme, neni 479 i Kodit të Procedurës Civile ka rregulluar 

kërkesën kur palët ndërgjyqëse i drejtohen Gjykatës së Lartë për pezullimin e ekzekutimit të 

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

vendimit.”. 

13. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, Kolegji 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. 

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. 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 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. 

16. Duke ju rikthyer rastit në shqyrtim rezulton 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 qëndrimin e saj. 

17. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete, për të cilat pala kërkuese, Bashkia Tiranë 

kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë, në 

tërësinë e saj, motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë 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. 

18. 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, Kolegji vëren se pala 

kërkuese ka parashtruar dhe argumentuar lidhur me rrethanën konkrete për të vlerësuar se 

jemi përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda financiare. 

19. Kolegji vlerëson të evidentojë se, duke mbajtur parasysh edhe natyrën e 

mosmarrëveshjes mes palëve, vendimmarrjet e ndryshme të gjykatave, 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 një kërkim dhe pretendim i mbështetur në ligj, si një shkak që e përcakton 

vetë neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile, duke parashtruar njëkohësisht 
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edhe argumenta dhe shpjegime konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë mundësinë e ardhjes 

së tyre. 

20. Shkaku i pretenduar nga ana e palës kërkuese, se vlera e madhe e shpërblimit të 

akorduar nga ana e Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë do të vinte në vështirësi 

financiare institucionin, duke patur parasysh edhe diferencën e shpërblimit të njohur me 

VKM nr. 752, datë 05.09.2013 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive 

të paluajtshme, pronë private, që preken nga zbatimi i projektit "Bulevardi verior dhe 

rehabilitimi i lumit të Tiranës", faza I, në Bashkinë e Tiranës", si dhe faktin se Gjykata 

Administrative e Shkallës së Parë Tiranë ka rrëzuar kërkesëpadinë, me një qëndrim 

krejtësisht të ndryshëm, janë rrethana të arsyeshme për Kolegjin për të çmuar se ekzekutimi i 

menjëhershëm i këtij vendim do të vështirësonte ndjeshëm ushtrimin e aktivitetit normal të 

këtij institucioni publik, për shkak të natyrës së funksioneve që ai kryen dhe që padyshim ka 

edhe ndikimin e vetë në drejtim të cenimit të interesit publik.   

21. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur 

nga pala kërkuese Bashkia Tiranë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 389 (86-2020-

465) të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 1, pika 2, nenin 29 të ligjit 

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

dhe nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile; 

 

VENDOSI: 

 

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 389 (86-2020-465), datë 20.02.2020 të Gjykatës 

Administrative të Apelit.  

  

      Tiranë, më 26.04.2021 

 

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

Ervin PUPE                                           Ilir PANDA                                     Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 285/20 i Regj.Themeltar 

Nr.285/20 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Sokol  SADUSHI  Kryesues 

    Ervin PUPE   Anëtar 

Ilir PANDA   Anëtar    

 

në Tiranë, sot më datë 26.04.2021, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim, në 

çështjen administrative me nr. Akti 285/2020, që i përket: 

 

KËRKUES:   Shaban Gjoka 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 282, datë 12.02.2020, të 

Gjykatës Administrative të Apelit 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 

në çështjen administrative me palë: 

PADITËS:  Shaban Gjoka 

TË PADITUR: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë 

PERSONA TË TRETË: Instituti i Sigurimeve Shoqërore Tiranë 

OBJEKTI:  Detyrimi i palës së paditur: 

1.Të rillogarisë dhe t'i paguajë paditësit pensionin e parakohshëm për 

vjetërsi shërbimi te indeksuar në masën e përcaktuar nga aktet ligjore 

dhe VKM përkatëse. Rillogaritja te behet sipas nenit 11 të ligjit 

nr.8087 datë 13.3.1996, i ndryshuar, i cili parashikon si shumë të 

pensionit masën prej 50 % të pagës referuese, duke shtuar 2 % të kësaj 

page për çdo vit tjetër shërbimi mbi vjetërsinë prej 15 vjetësh. Pagesa e 

pensionit të rillogaritur sipas ligjit të mësipërm të fillojë nga data 

01.01.1999 kur është caktuar pensioni i parakohshëm për vjetërsi 

shërbimi deri në plotësimin e kushteve për pension pleqërie. 2.T'i 

paguajë paditësit diferencat e papaguara ndërmjet pensionit të 

parakohshëm për vjetërsi shërbimi te rillogaritur sipas ligjit nr.8087 

datë 13.3.1996 dhe pensionit të përfituar deri tani që nga momenti i 

lindjes të së drejtës për pension e në vazhdim deri në momentin e 

ekzekutimit të kësaj shume. 
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KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi, dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, 

në dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve; 

 

VËREN: 

 

1. Rrethanat e çështjes 

 

1.  Paditësi Shaban Gjoka, ka qenë oficer i shërbimit aktiv të përhershëm nga viti 

1971-1994, kohë kur ka ushtruar shërbimin ushtarak pranë Repartit Ushtarak nr. 2405, 

Peshkopi. Me urdhër nr. 1196 datë 06.06.1994 të Ministrit të Mbrojtjes, shtetasi Shaban 

Gjoka, ka dalë në rezervë në kuadrin e reformës. Në kohën e daljes në rezervë ka pasur 

gradën ushtarake major dhe vjetërsi prej 22 vite, 6 muaj e 3 ditë. Sipas vërtetimit për pagën 

referuese për efekt të përfitimeve nga sigurimet suplementare, lëshuar nga Ministria e 

Mbrojtjes paga referuese e shtetasit Shaban Gjoka me gradë major për funksionin organik që 

ka patur, ka qenë në masën 14 521 lekë, ndërsa ajo në datën e daljes në rezervë 8.305 lekë. 

2. Me vendimin nr. 1786 datë 05.07.2000 të Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve 

Shoqërore Tiranë, paditësi ka përfituar pension të parakohshëm, i cili ka filluar më datë 

01.01.1999 dhe është llogaritur fillimisht në masën 8.000 lekë. Mbi këtë masë, janë aplikuar 

rritjet dhe është bërë indeksimi sipas VKM-ve respektive. 

3. Rezulton se pas hyrjes në fuqi të ligjit ligji nr. 10142 datë 15.5.2009 "Për sigurimin 

shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së 

htetit, rdës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të 

Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të 

Brendshëm në Republikën e Shqipërisë", ndaj paditësit është rishqyrtuar vendimi i caktimit të 

pensionit. Me vendimin për rishqyrtim pensioni miratuar nga Drejtoria Rajonale e 

Sigurimeve Shoqërore Tiranë, paditësit i është lidhur pensioni fillestar për efekte përfitimi 

nga data 01.07.2009 (koha e fillimit të efekteve të ligjit të ri) në masën 10.278 lekë, masë e 

cila është rritur në mënyrë të përvitshme në zbatim të VKM-ve të nxjerra për këtë kategori 

pensionesh. 

4. Paditësi duke mos qenë dakord me masën e pensionit që nga data e lindjes të së 

drejtës, i është drejtuar fillimisht Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Tiranë. Kjo e 

fundit, me shkresën nr. 904 prot., datë 02.05.2012, i referon paditësit ndryshimet e masës së 

pensionit në kushtet e zbatimit të ligjit të ri, në zbatim të të cilit, rezulton se ai që nga data 

01.07.2009 e deri në kohën që është zbatuar akti normativ nr. 5/2010, figuron debitor për 

periudhën 01.07.2009 - 30.06.2011 në vlerën 138.756 lekë. 

5. Ndodhur në këto kushte paditësi i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë me kërkesëpadi. 

6. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 4174 datë 18.04.2013 ka 

vendosur: “Pranimin pjesërisht të padisë të paditësit Shaban Gjoka. Detyrimin e palës së 

paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, për rillogaritjen ndaj paditësit të 

pensionit të parakohshëm për vjetërsi shërbimi, në masën 50% të pagës referuese plus 2% 

për çdo vit të shërbimit mbi 15 vjet vjetërsi, nga data e fillimit te pensionit e deri në datë 

30.06.2009 në konsiderim edhe te VKM-ve respektive për rritjen e pensionit te parakohshëm, 

e në pasojë, detyrimin e DRSSH Tirane t'i paguajë paditësit shumën prej 144,607 lekë, si 

diferencë midis masës së pensionit për vjetërsi shërbimi të rillogaritur, në raport me atë të 

dhënë nga DRSSH Tiranë. Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër, si të pambështetur ne ligj….” 
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7. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 224, datë 30.01.2014 ka vendosur: 

Moskompetencën për gjykimin e çështjes dhe dërgimin e akteve në Gjykatën kompetente në 

Gjykatën e Apelit Administrativ. 

8. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 695, datë 13.03.2014 
ka vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 4147, datë 18.04.2013 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë.” 

9. Kundër vendimit nr. 695, datë 13.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit 

Tiranë, ka ushtruar rekurs, pala e paditur DRSSH Tiranë 

10. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 00-2017-1634 (32 

19.04.2017 ka vendosur: “Prishjen e vendimit nr. 695, datë 13.03.2014 të Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në po atë gjykatë por 

me tjetër trup gjykues.” 

11. Gjykatës Administrative të Apelit me vendimin nr. 282 datë 12.02.2020 ka 

vendosur: “Ndryshimin e vendimit nr. 4174 dt. 18.04.2013 të Gjykatës se Rrethit Gjyqësor 

Tiranë. Rrëzimin e kërkesë padisë si të pabazuar në ligj e prova…” 

12. Kundër vendimit nr. 282, datë 12.02.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit, ka 

paraqitur rekurs pala paditëse Shaban Gjoka, i cila ka kërkuar prishjen e këtij vendimi, dhe 

pranimin e kërkesëpadisë 

13. Kërkuesi, Shaban Gjoka ka paraqitur përpara Gjykatës së Lartë me datë  

27.11.2020 kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 282 datë 12.02.2020, të 

Gjykatës Administrative të Apelit, duke parashtruar këto shkaqe: 

- Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë më ka ndalur pensionin pleqërise 

për muajt Korrik dhe Gusht duke më lënë në pamundësi për të përballuar nevojat bazë 

të jetesës për shkak të mungesë të mjeteve financiare. 

 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

 

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

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

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

garantojnë mbrojtje të përkohshme procedurale. 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. 

15. 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. 

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

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

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

në Gjykatën e Lartë, sipas nenit 1, pika 2 të Ligjit nr. 49/2012. Në pikën 1 ajo parashikon: 
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“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.”. 

17. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, Kolegji 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. Gjithashtu, pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi 

gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala 

kërkuese dhe nuk ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për 

pezullim dhe për qëndrimin e saj. 

21. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese kërkon pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, pala kërkuese nuk ka paraqitur asnjë provë dhe nuk ka 

arsyetuar lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta vlerësuar nëse jemi ose jo përpara rastit 

kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit 

gjyqësor do të vinin pasoja të rënda për palën kërkuese.  

 22. Duke mbajtur parasysh edhe natyrën e mosmarrëveshjes mes palëve, pozitën e 

palëve ndërgjyqëse, kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës 

Administrative të Apelit mbetet thjesht një kërkim dhe pretendim hipotetik dhe, si i tillë, i 

pambështetur në ligj. Vetëm parashtrimi formal i pretendimit (shkakut) se ekzekutimi mund 

të sjellë pasoja të rënda, si një shkak që e përcakton vetë neni 479 pika 1, shkronja “a” e 

Kodit të Procedurës Civile, pa parashtruar njëkohësisht edhe argumente dhe shpjegime 

konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë mundësinë e ardhjes së tyre nuk përligj marrjen e 

masës së pezullimit të ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit. 
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PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 1, pika 2, nenin 29 të ligjit 

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

dhe nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile; 

 

VENDOSI: 

 

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit Shaban Gjoka, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

nr. 282 datë 12.02.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit.  

      Tiranë, më 26.04.2021 

 

 

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

 

  Ervin PUPE                                          Ilir PANDA                                    Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr.28 i Regj.Themeltar 

Nr.28 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Sokol  SADUSHI  Kryesues 

    Ervin PUPE   Anëtar 

Ilir PANDA   Anëtar    

 

sot, në Tiranë, më datë 26.04.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen 

administrative me nr. 28 akti, që i përket: 

  

KËRKUES:   Ministria e Financave dhe Ekonomisë. 

 

OBJEKTI:  Kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 786 datë 22.09.2020 

të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen me palë: 

 

PADITËS:  Ylli Milla. 

                                                                            

I PADITUR:   Ministria e Financave dhe Ekonomisë. 

    Dega e Thesarit Tiranë. 

 

PERSON I TRETË: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë. 

 

OBJEKTI:  Detyrimin solidar të të paditurve për të kompensuar paditësin Ylli Milla 

për ditët e qëndrimit në paraburgim në mënyrë të padrejtë për periudhën 

05.06.2016 deri më datë 05.07.2017 në shumën 1.185.000 (një milion e 

njëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë. 

 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 
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 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, në 

dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve; 

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Paditësi Ylli Milla është arrestuar në flagrancë me datë 05.06.2016, për kryerjen e 

veprës penale "Prodhimi dhe shitja e narkotikëve" parashikuar nga neni 283/1, i Kodit Penal. Me 

vendimin nr. 1512 akti, datë 08.06.2016, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka vlerësuar si të 

ligjshëm masën e arrestimit në flagrancë të shtetasit Ylli Milla dhe ka caktuar masën e sigurimit 

"arrest me burg", parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale. 

2.  Me vendimin nr. 695, datë 07.03.2017, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka 

vendosur "Deklarimin fajtor të të pandehurit Ylli Milla për kryerjen e veprës penale "Prodhimi 

dhe shitja e narkotikeve, kryer në bashkëpunim", parashikuar nga neni 283/2 i Kodit Penal, e 

dënon atë me 7 (shtatë) vjet dhe 6 muaj. Ne zbatim te nenit 406 të KPP, pas uljes së dënimit me 

1/3, i pandehuri Ylli Milla dënohet me një dënim të vetëm përfundimtar prej 5 vjet burgim. 

Vuajtja e dënimit do të fillojë nga data e kapjes në flagrance 05.06.2016." 

3. Kundër këtij vendimi është bërë ankim në Gjykatën e Apelit Tirane, e cila me 

vendimin nr. 1022,  datë 05.07.2017,  ndër të tjera ka vendosur: "Prishjen e vendimit nr. 695, 

datë 07.03.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tirane dhe pushimin e çështjes penale në 

ngarkim të të pandehurve Ylli Milla dhe Gurian Lekzeqiri te akuzuar për veprën penale të 

"Prodhimit dhe shitjes se narkotikeve" parashikuar nga neni 283/2 i Kodit Penal, për shkak se 

nuk vërtetohet fajësia e tyre. 

4.  Me urdhër lirimin nr. 730/2 prot, datë 05.07.2017 lëshuar nga Instituti i Ekzekutimit të 

Vendimeve Penale, bazuar në vendimin nr. 1022, datë 05.07.2017 të Gjykatës së Apelit Tiranë 

urdhërohet lirimi i shtetasit Ylli Milla. 

5. Për sa më sipër, në datë 08.05.2019, paditësi i është drejtuar Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Tiranë, me kërkesë padinë me objektin e cituar si më sipër, duke pretenduar 

se atij i ka lindur e drejta të kompensohet për burgim të padrejtë për periudhën e vuajtur në 

paraburgim nga data 05.06.2016 deri në datën 05.07.2017, pra për 395 ditë. 

 6.  Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 2351, datë 

01.07.2019, ka vendosur: “1. Pranimin e kërkesë padisë së paditësit Ylli Milla.  2. Detyrimin e 

palës së paditur Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Dega e Thesarit Tirane që solidarisht 

të kompensojnë paditësin Ylli Milla për kohën e qëndrimit nën masën e sigurimit personal 

"arrest në burg", për 395 ditë me 1200 (njëmijë e dyqind) lekë për një ditë paraburgim, në 

shumën 474.000 (katërqind e shtatëdhjetë e katër mijë) lekë. 3. Bazuar në nenin 41, të ligjit nr. 

49/2012, detyrimi total i palës së paditur është në masën 474.000 (katërqind e shtatëdhjetë e 

katër mijë) lekë. Ky detyrim është i ekzekutueshëm nga përmbaruesi gjyqësor pas marrjes formë 

të prerë të këtij vendimi. 4. Detyrimi i mësipërm i palës së paditur duhet të ekzekutohet brenda 6 

(gjashtë) muajsh nga marrja formë të prerë e këtij vendimi, në 2 (dy) këste të barabarta. 5. 

Shpenzimet gjyqësore të kryera për llogari të këtij gjykimi, ku përfshihen taksa mbi aktet dhe 

njoftimet e paguar nga pala paditëse në shumën 3.400 (tremijë e katërqind) lekë, shpenzimet e 

tjera gjyqësore, shpërblimi i avokatit të palës paditëse në masën 40.000 (dyzetë mije) lekë, siç 

është përcaktuar në aktet nënligjore në fuqi, shpenzimet e procedurës së ekzekutimit dhe tarifa 

për vënien në ekzekutim sipas nenit 102 dhe 106, të KPC dhe nenit 41 dhe 66, të ligjit nr. 
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49/2012 "Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative", i 

ngarkohen për shlyerje palës së paditur solidarisht. 6. Kundër këtij vendimi lejohet të bëhet 

ankim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë brenda 15 ditëve, afat ky që fillon nga e 

nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar.”. 

7. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 786 (86-2020-938) datë 

22.09.2020, ka vendosur: 

- “Lënien në fuqi të vendimit nr. 2351 (80-2019-2395), datë 01.07.2019, të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.”       

8. Kundër vendimit nr. 786 (86-2020-938), datë 22.09.2020,  të Gjykatës Administrative 

të Apelit, ka paraqitur rekurs pala e paditur Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Dega e 

Thesarit Tiranë duke kundërshtuar vendimin nr. 2351 (80-2019-2395), datë 01.07.2019, të 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe vendimin nr. 789 (86-2020-938), datë 

22.09.2020, të  Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. 

9. Pala e paditur Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në datë 22.01.2021, ka paraqitur 

kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 786, datë 22.09.2020 të Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë duke parashtruar këto shkaqe: 

- Vendimet janë marrë në interpretim të gabuar të kuadrit ligjor. Në referim nenit 5, të 

ligjit nr. 9381 datë 28.04.2005 “Për kompensimin e burgimit të padrejtë”, kompensimi caktohet 

deri në 2000 lekë për një ditë burgim dhe deri në 3000 lekë për një ditë paraburgim. Në analizë 

të kësaj dispozite arrijmë në përfundimin se ligjvënësi ka përcaktuar vlerën maksimale lidhur me 

masën  e kompensimit që do të thotë se  kjo masë varion sipas veçorive të rastit konkret. 

-Neni 5/1 i ligjit nr. 9381 datë 28.04.2005 ka përcaktuar kriteret që gjykata duhet të 

vlerësoj rast pas rasti në përcaktimin e masës së dëmshpërblimit. Nuk do të kishte kuptim 

parashikimi i këtyre kritereve nëse qëllimi i ligjvënësit do të ishte vendosja e një mase fikse 

kompensimi. Ligjvënësi ka parashikuar shprehimisht marrjen parasysh të të ardhurave nga paga 

kur punonjësi ka qenë i punësuar apo pagën minimale kur ka qenë i papunë. Masa e shpërblimit 

nuk ka si qëllim të marrë përsipër zhdukjen e të gjitha problemeve ekonomike dhe shoqërore të të 

paraburgosurit por kompensimin e dëmit real dhe fitimit të munguar. 

- Gjatë 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 Ministria e Financave dhe Ekonomisë do të ekzekutonte  vendimin dhe 

Gjykata e Lartë do të prishte vendimin e Gjykatës Administrative të Apelit, ekzekutimi në këtë 

kohë do të sillte pasoja të rënda për shkak se kjo shumë është relativisht e konsiderueshme dhe e 

pamundur të rikthehet në llogarinë e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.”. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

    
  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. 
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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 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 se: 

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

pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: 

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

dhe/ose 

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

vendimit.”. 

13. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, vlerësohet 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. 

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. 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. 

16. Konstatohet  se palët pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi 

gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala 
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kërkuese dhe nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për 

pezullim dhe për qëndrimin e saj. 

17. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese Ministria e Financave 

dhe Ekonomisë, kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, vlerësohet 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 Kolegji Administrativ i vlerëson në kohën kur shqyrton në 

dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit. 

18. 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, çmohet 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. 

19. Vlerësohet 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, vetëm parashtrimi formal i pretendimit (shkakut) se ekzekutimi mund të sjellë pasoja të 

rënda, si një shkak që e përcakton vetë neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile, 

pa parashtruar 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, nenin 29 të ligjit nr. 

49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” 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, Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 786, datë  22.09.2020, të Gjykatës 

Administrative të Apelit. 

 

      Tiranë, më  26.04.2021 

 

 

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

 

  Ilir PANDA                                          Ervin PUPE                                    Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr.31 i Regj.Themeltar 

Nr.31 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Sokol  SADUSHI  Kryesues 

    Ervin PUPE   Anëtar 

Ilir PANDA   Anëtar    

 

sot, në Tiranë, më datë 26.04.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen 

administrative me nr. 31 akti, që i përket: 

  

KËRKUES:   Bashkia Libohovë 

 

OBJEKTI:  Kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 936, datë 

12.11.2020  të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen me palë: 

 

PADITËS:  Fisnik Ruçi 

                                                                            

I PADITUR:  Bashkia Libohovë 

 

OBJEKTI:  Shpalljen si të pabazuar në ligj dhe anullimin e urdhrit nr. 104, datë 

03.10.2016 të Kryetarit të Bashkisë Libohovë. 

   Rikthim në vendin e punës. 

Detyrimin e të paditurit të më dëmshpërblejë në masën 12 paga mujore 

për zgjidhje të menjëhershme e të pajustifikuar të marrëdhënies së 

punës.  

Detyrimin e të paditurit të më dëmshpërblejë me 3 paga mujore 

marrëdhënies së punës për mosrespektim të afatit të njoftimit. 

Detyrimin e të paditurit të më dëmshpërblejë me 2 paga mujore për 

mosrespektimin e procedurave të marrëdhënies së punës. 

Detyrimin e të paditurit të më dëmshpërblejë me 8 paga mujore për 

mosrespektimin e masës së shpërblimit për vjetërsinë. 
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KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve; 

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Paditësi Fisnik Ruçi, ka ushtruar detyrën e shoferit, në Bashkinë Libohovë, prej 

datës 16.09.1997. Në datë 15.03.2001, ai është transferuar në detyrë tjetër, konkretisht si 

magazinier, detyrë të cilën e ka ushtruar deri në datën 06.10.2016. Ky fakt konfirmohet nga 

shënimet në librezën e punës së paditësit me numër regjistri themeltar 15, lëshuar me datë 

01.03.1992. 

2. Me urdhrin nr. 31, datë 29.06.2016 dhe urdhrin nr. 52, datë 04.07.2016, të Kryetarit 

të Bashkisë Libohovë, ndaj paditësit Fisnik Ruçi rezulton të jenë dhënë dy masa disiplinore 

paralajmëruese për pushim nga puna, për mungesë të prezencës së tij gjatë orarit zyrtar; e 

para për datën 29.06.2016, ora 13.00 dhe masa tjetër për datën 04.07.2016, ora 15.00. 

3. Me shkresën nr. 1106 prot., datë 26.09.2016 "Njoftim për takim me punëdhënësin" 

të Bashkisë Libohovë, është njoftuar paditësi, se në respektim të nenit 144 i Kodit të Punës, 

duhet të paraqitet pranë institucionit për të biseduar mbi marrëdhënien e punës me këtë 

institucion. Nuk rezulton se midis punëdhënësit dhe punëmarrësit (paditësi) të jetë mbajtur 

ndonjë proçesverbal për zhvillimin e bisedimeve, lidhur me zgjidhjen e kontratës së punës. 

4. Me vendimin nr. 104, datë 03.10.2016, "Për pushim nga puna", kryetari i Bashkisë 

Libohovë, bazuar në ligjin 8652, datë 31.07.2015 "Për organizimin dhe funksionimin e 

Qeverisjes Vendore" dhe Kodin e Punës ka vendosur zgjidhjen e menjëhershme të kontratës 

së punës së paditësit Fisnik Ruçi, me detyrë magazinier pranë Bashkisë Libohovë, për 

mosrespektim të orarit zyrtar në mënyrë të përsëritur". 

5. Duke vlerësuar largimin e tij nga puna pa shkaqe të justifikuara dhe pa u zbatuar 

parashikimet e Kodit të Punës për respektimin e procedurës dhe të afatit të përcaktuar në këtë 

Kod, paditësi i është drejtuar gjykatës me padinë në gjykim. 

 6.  Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër, me vendimin nr. 744, 

datë 24.11.2016, ka vendosur: “- Pranimin e pjesshëm të padisë; -Detyrimin e palës së 

paditur Bashkia Libohovë të dëmshpërblejë palën paditëse Fisnik Ruçi për zgjidhjen e 

kontratës së punës në masën e 21 pagave; - Rrëzimin për pjesën tjetër; -Shpenzimet gjyqësore 

i ngarkohen palës së paditur; -Kundër vendimit lejohet ankim brenda 15 ditëve nga e 

nesërmja e shpalljes në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë. Për palën në mungesë ky 

afat fillon nga njoftimi vendimit; -Afati i përmbushjes së detyrimit është 2 muaj nga dita që 

vendimi merr formë të prerë dhe është i ekzekutueshëm nga shërbimi përmbarimor.”. 

7. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 936, datë 12.11.2020 ka 

vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 744, datë 24.11.2016 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Gjirokastër.”       

8. Kundër vendimit nr. 936, datë 12.11.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit ka 

paraqitur rekurs pala e paditur Bashkia Libohovë, duke kundërshtuar vendimin nr. 744, datë 

24.11.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër dhe vendimin nr. 936, 

datë 12.11.2020 të  Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. 

9. Pala e paditur Bashkia Libohovë, në datë 08.02.2021 ka paraqitur kërkesë për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 936, datë 12.11.2020 të Gjykatës Administrative të 

Apelit Tiranë, duke parashtruar këto shkaqe: 
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“- Marrëdhënia e punës është zgjidhur në mënyrë të menjëhershme dhe të justifikuar 

nga ana e të paditurit kjo e vërtetuar dhe me listëprezencat e njëpasnjëshme. 

- Për shkak të rëndësisë së vetë çështjes dhe për shkak të vlerës së madhe që ajo i 

shkakton buxhetit të Bashkisë Libohovë kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit.”. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

    
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. 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.”. 

13. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm vlerësohet 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. 

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. 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 
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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. 

16. Konstatohet  se palët pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi 

gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala 

kërkuese dhe nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës 

për pezullim dhe për qëndrimin e saj. 

17. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete, për të cilat pala kërkuese Bashkia Libohovë 

kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, vlerësohet se, në tërësinë e saj, kjo 

kërkesë 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 Kolegji Administrativ i vlerëson në kohën kur shqyrton 

në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit. 

18. 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, çmohet 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. 

19. Vlerësohet 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, vetëm parashtrimi formal i pretendimit (shkakut) se ekzekutimi mund të 

sjellë pasoja të rënda, si një shkak që e përcakton vetë neni 479, pika 1, shkronja “a” e Kodit 

të Procedurës Civile, pa parashtruar 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, nenin 29 të ligjit nr. 

49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” 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, Bashkia Libohovë, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 936, datë  12.11.2020, të Gjykatës Administrative të 

Apelit. 

 

      Tiranë, më  26.04.2021 

 

 

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

 

  Ilir PANDA                                          Ervin PUPE                                    Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr.32 i Regj.Themeltar 

Nr.32 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Sokol  SADUSHI  Kryesues 

    Ervin PUPE   Anëtar 

Ilir PANDA   Anëtar    

 

sot, në Tiranë, më datë 26.04.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen 

administrative me nr. 32 akti, që i përket: 

  

KËRKUES:   Ilir Sopoti. 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 919 datë 06.11.2020 të Gjykatës 

Administrative të Apelit. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen me palë: 

 

PADITËS:  Ilir Sopoti. 

                                                                                    

I PADITUR:  Agjencia Shtetërore e Kadastrës Tiranë. 

   Agjencia Shtetërore e Kadastrës Drejtoria Vendore Tirana 2. 

    Agjencia Shtetërore e Kadastrës Drejtoria Vendore Tirana Jug. 

   Ilir Çepani. 

 

OBJEKTI:  Shfuqizimi i aktit administrativ leje legalizimi nr. 6741, datë 27.05.2011. 
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KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve; 

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Paditësi Ilir Sopoti është bashkëpronar i një pasurie të paluajtshme me nr. 6/42, vol. 29. 

fq. 23, ZK 8150, e ndodhur në rrugën "Xhorxhi Martini", e përbërë nga 253 m2 truall dhe 128 

m2 ndërtese. Kjo sipas të dhënave të certifikatës së pronësisë të lëshuar në datën 06.11.2009 nga 

ZVRPP Tiranë. Me shkresën nr. 82, datë 05.09.2008 të lëshuar nga Qendra Kombëtare e 

Investimeve të Pasurive Kulturore rezulton se, banesa ku ka pasur qendrën Organizata Bashkimi, 

lagja nr.2, rruga Xhorxhi Martini në Tiranë është shpallur Monument Kulture, i kategorisë I, me 

shkresën e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës nr. 1886, date 10.06.1973. Kjo banesë është e 

regjistruar në Qendrën Kulturore të Investimit të Pasurive Kombëtare me nr. kodi 31654." 

2. I padituri llir Çepani, rezulton të jetë pronar i pasurisë nr.6/43, vol 20, faqe 17, ZK 

8150, me sipërfaqe 552 m2 truall dhe i një ndërtese 2-katëshe me bodrum mbi të me sipërfaqe 

170 m2, ndodhur në Tiranë, Rruga "Xhorxhi Martini", regjistruar në regjistrat e pasurive të 

paluajtshme, sipas certifikatës "Për vërtetim pronësie" lëshuar më datë 24.05.2010 nga ZVRPP 

Tiranë. Nga shënimet e kryera në rubrikën "Përshkrim i veçante", rezulton se "mbi këtë truall ka 

ndërtim pa leje, shtëpi 2 kate me bodrum". Pala e paditur lir Çepani dhe shtetasi Stefan Pinguli 

këtë pronësi e kanë përfituar nëpërmjet kontratës së Shitjes së Pasurisë së Paluajtshme nr. 350 

rep, nr. 97 kol.  

3. Me vetëdeklarimim nr. 1551 prot., datë 24.11.2006, shtetasit llir Njazi Çepani, ka 

depozituar pranë Njësisë Bashkiake nr.2, formularin "Shtojca A", për legalizimin e objektit me 6 

(gjashtë) kate mbi tokë dhe 1 (një) kat nëndhe, me sipërfaqe të zënë 552 m2 dhe sipërfaqe 

ndërtimi 257 m2, me lartësi të përgjithshme të objektit 20 m2, të ndodhur në adresën Rruga 

"Xhorxhi Martini", nr. 10, Njësia Bashkiake nr. 2, Tiranë. Në zbatim të ligjit nr.9482, datë 

03.04.2006 "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje", rezulton se 

objekti i është nënshtruar procesit të legalizimit. Nga konstatimi rezulton se objekti ka strukturë 

5 (pesë) kate mbi tokë dhe 1 (një) kat nëndhe. Sipas akt kualifikimit nr. 415, datë 28.04.2011 të 

lëshuar nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t, Qarku Tiranë, të mbajtur për objektin informal 

sipas të dhënave të vetëdeklarimit nr. 1551 prot, datë 24.11.2006, rezulton se "Objekti ka 552 

m2, sipërfaqe e sheshit të ndërtimit, sipërfaqe bazë 206,5 m2, numër katesh 5 + bodrum”, ku veç 

të tjerash "nuk cenon integritetin e monumenteve të kulturës” dhe si rrjedhojë legalizohet sipas 
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parashikimeve të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006, "Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 

ndërtimeve pa leje". 

4.  Ilir Çepani i është drejtuar me kërkesë Njësisë Bashkiake nr. 2, në lidhje me disa 

punime për riparimin e banesës, si rezultat i amortizimit në kohë. Me shkresën nr. 2026/1, datë 

11.06.2009 të Njësisë Bashkiake nr.2 është bërë me dije se, në lidhje me punimet e parashikuara, 

të cilat u verifikuan dhe në vend, është e drejta e subjektit për ti kryer, pa pasur nevojë për leje. 

Me shkresën nr. 565/1 prot., datë 16.06.2009 të Institutit te Monumenteve të Kulturës, 

përcaktohet se: "...është depozituar ankesa e z. Ilir Sopoti pronar i banesës monument kulture i 

kategorisë I, e ndodhur në Rr. Xhorxhi Martini Tiranë për ndërhyrjet në karakter ndërtimor 

pranë kësaj banese. Ju bëjmë me dije se punimet e ndërtimit nuk kanë marrë miratimin nga 

Instituti i Monumenteve të Kulturës dhe nuk jemi në dije nëse këto punime kanë marr miratimin 

nga KRRT të Bashkisë Tiranë.”. Me shkresën e datës 18.06.2014 të Institutit të Monumenteve të 

Kulturës, përcaktohet se: "Në kushtet aktuale, përcaktimi i zonës së mbrojtur përreth këtij 

monumenti është i pamundur duke u nisur nga ndërtimet e reja të bëra në të dy krahët e 

monumentit të kulturës dhe konkretisht në pasurinë nr. 6/41 dhe 6/43. Duke u nisur nga kjo 

gjendje ngelet si zonë mbrojtëse e tij vetëm sipërfaqja e truallit (oborr) e këtij objekti.". 

5. Në këtë objekt është ushtruar kontroll nga ana e INU Bashkia Tiranë sipas 

proçesverbalit nr. 3709, datë 12.06.2009 me të cilin është konstatuar kundërvajtja "punime 

konstruksioni, hapje grope pa leje”. Në pikën 2 të tij është përcaktuar se duhet të paraqitet 

dokumentacioni përkatës brenda 5 ditëve. Me vendimin nr. 57, datë 15.06.2009 të INU Bashkia 

Tiranë është vendosur "pezullimi i punimeve në ndërtim”. Në vijim INU Bashkia Tiranë ka 

disponuar me vendimin nr. 3676, datë 24.12.2009 me përshkrimin “Prishje objekti”.   

6. Ky vendim është bërë objekt shqyrtimi gjyqësor dhe Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Tiranë, me vendimin nr. 2173, datë 07.03.2012, ka vendosur: "Pranimin e kërkesë padisë. 

Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të vendimit nr.003676 datë 24.12.2009 të nxjerrë nga 

pala e paditur.". Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.220, datë 31.01.2013 ka vendosur: 

“Lënien në fuqi Vendimit nr. 2173, datë 07.03.2012, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë". Në 

vijim Gjykata e Lartë me vendimin nr.00-2016-3227, datë 21.12.2016, ka vendosur: 

"Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Inspektorati Ndërtimor Urbanistik i 

Bashkisë Tiranë, ndaj vendimit nr. 220, datë 31.01.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë." 

7. Në vijim të procesit të legalizimit, bazuar në ligjin 9482, datë 03.04.2006 është 

miratuar leja e legalizimit me nr. 6741, datë 27.05.2011 lëshuar në favor të llir Njazi Cepani, për 

objektin e legalizimit me destinacion "për aktivitet", me numër katesh 5 mbi tokë dhe 1 kat 

nëntokë, me sipërfaqe parcele ndërtimore 552 m2, sipërfaqe ndërtimi 206,5 m2, e ndodhur në 

ZK. 8150, me numër pasurie 6/43, e ndodhur në adresën Rruga "Xhorxhi Martini", Njësia 

Bashkiake nr. 2, Tiranë. Me shkresën nr. 1024 prot., datë 29.07.2015 të Drejtorisë Rajonale të 

Kulturës Kombëtare Durrës, rezulton të jetë kryer verifikimi i gjendjes së monumentit të kulturës 

"Organizata Bashkimi” dhe është hartuar relacioni përkatës me përmbajtje: “Pas kërkesës së 

ardhur pranë institucionit tonë për të parë nga afër gjendjen e monumentit u bë inspektimi në 

vend. Gjendja e objektit nuk është e mirë për shkak se nga restaurimi i fundit kanë kaluar mbi 30 
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vjet si dhe nga 2 ndërtimet e reja që i janë ndërtuar ngjitur objektit duke krijuar lagështi. 

Monumenti është i përbërë nga dy shtëpi, ngjitur me njëra-tjetrën, të cilat janë ndërtuar me një 

diferencë prej 30-40 vjetësh gjatë shekullit XIX. Përveç rëndësisë historike ky monument ka dhe 

vlerat e tij arkitektonike pasi është i pari ndërtim me qerpiç i ngritur në 3 kate në zonën e 

Tiranës. Shtëpia e parë është në gjendje më të keqe për shkak se për disa vite ka pasur probleme 

me çatinë por që vitet e fundit është riparuar nga pronarët, por problem kryesor ka lagështinë që 

ka ardhur si pasojë e ndërtimit të ri që është bërë ngjitur me të pa respektuar integritetin e 

monumentit. Dëmtimet vihen re kryesisht në suvanë e jashtme dhe të brendshme si dhe në 

elementët e drurit (shkallët e brendshme dhe dysheme) si pasojë e reshjeve që depërtonin në 

brendësi…Për shkak të rëndësisë historike dhe veçorive arkitektonike sugjerojmë që objektit ti 

mbetet statusi "MONUMENT KULTURE”, si dhe të hartohet një projekt restaurimi për ruajtjen 

e këtij monumenti.".  

8. Nga ana e palës paditëse është depozituar kallëzim penal sipas nenit 248 të Kodit 

penal, pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Me vendimin nr. 4171/2011, datë 

09.04.2015, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka vendosur "Pushimin e procedimit penal nr. 

4171/2011 datë 09.04.2015” duke arsyetuar se: “..Nga hetimet nuk u bë e mundur të provohet se 

kur është falsifikuar ky dokument dhe në varësi të kësaj të vlerësohej, nëse ndaj shtetasit Ilir 

Çepani do te ushtrohej ndjekja penale. Nga hetimet është provuar se ndërtimi i jashtëligjshëm 

është kryer në vitin 2009 dhe për shkak të këtij afati kohor, nuk mund te ushtrohet ndjek penale. 

Në kushtet e mësipërme nuk mund te ushtrohet ndjekja penale për veprën pena të "Falsifikimit të 

dokumenteve”, të parashikuar nga neni 186/1 i K.Penal, pasi vepra penale është shuar." Me 

vërtetimin e datës 03.10.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë, vërtetohet se vendimi i datës 

09.05.2015 të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë “Për pushimin e procedimit penal 

nr.4171/2011, datë 09.04.2015", është në proces përpunimi. 

10. Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.3144 datë 06.03.2014 ka 

vendosur: "Moskompetencën e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për gjykimin e çështjes civile 

me nr. Regj. Them. 424 me datë regjistrimi 07.09.2011.Dërgimin e akteve në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë si gjykatë kompetente.” 

11. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 4285, datë 

21.07.2014 ka vendosur: “Rrëzimin e padisë. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës 

paditëse". Kundër vendimit nr. 4285, datë 21.07.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Tiranë, ka paraqitur ankim pala paditëse, Ilir Sopoti, me të cilin ka kërkuar ndryshimin e 

vendimit dhe pranimin e kërkesë padisë. 

12. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 2196, datë 13.07.2016 ka 

vendosur: "Prishjen e vendimit nr. 4285 datë 21.07.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Tiranë. Dërgimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues".  

13. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 2952, datë 

05.07.2017 ka vendosur: “1.Pranimin e kërkesë padisë. 2. Shfuqizimin e aktit administrative leje 

legalizimi nr.6741, datë 27.05.2011 të lëshuar në favor të Ilir Çepani..” 
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14. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. (86-20201105) 919, datë 

06.112020 ka vendosur: “ 1. Ndryshimin e vendimit nr.2952, datë 05.07.2017 të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 2.Rrëzimin e kërkesëpadisë..” 

15. Kundër vendimit nr. (86-20201105) 919, datë 06.112020, të Gjykatës Administrative 

të Apelit, ka paraqitur rekurs paditësi Ilir Sopoti duke kundërshtuar vendimin e Gjykatës 

Administrative të Apelit. 

16. Në datë 19.02.2021 rekursuesi Ilir Sopoti ka paraqitur kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit dhe në mbështetje të kërkimit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor nr. 919, datë 06.11.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit, parashtron këto shkaqe: 

“-  Organet e pushtetit vendor Tiranë, Bashkia, Njësia Bashkiake, zyrat e urbanistikës 

dhe inspektoriatet e ndërtimit në mënyrë unanime kanë konsideuar ndërtimet pa leje të kryera 

nga i padituri Ilir Cepani. 

- I padituri perveç ndërtimit pa leje të legalizuar padrejtësisht nga ALUIZNI Tiranë ka 

vazhduar ndër vite edhe ndërtime të tjera të paligjshme. I padituri ka kryer disa transaksione 

fiktive, arbitrare dhe të kundraligjshme me pronën e ndërtuar pa leje. 

-Konfliktet mes meje dhe të paditurit si dhe persona të tjerë që përkrahin këtë të fundit 

janë shumëvjeçare dhe mundësia për thellimin e këtyre konflikteve dhe mundësia për tu 

shkallëzuar më tej për shkak të vendimit të fundit të gjykatës administrative të apelit mund të çoj 

deri në dhunë fizike fundi i së cilës vështirë të parashikohet. 

-Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit të gjykatës administrative të apelit do krijoj 

situata të paparashikueshme, do të krijoj pasoja shumë të rënda dhe ndoshta të pariparueshme 

sepse i padituri përveç ndërtimeve të tjera pa leje po tenton edhe të negocioj me persona të tjerë 

për të bërë tjetërsimin e pronës objekt gjykimi gjë që në të ardhmen do të krijoj konflikte dhe 

përplasje me persona të tretë. Plotësohen të gjitha kushtet e parashikuara në nein 479/a të 

KPC.” 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

    

17. 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. 

18. 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 
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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. 

19. 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 se: 

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

pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: 

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

dhe/ose 

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

vendimit.”. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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 
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rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për pezullim. Mungesa në kërkesën e paraqitur e 

këtyre argumenteve ligjore passjell mospranimin e kërkesës për pezullim. 

23. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se palët pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është 

dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e 

paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk kanë parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj 

të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e saj. 

24. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuesi Ilir Sopoti, kërkon 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, vlerësohet se kjo kërkesë, në tërësinë e saj, 

motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë vetëm me drejtësinë, bazueshmërinë në prova dhe në ligj, 

të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit lidhur me zgjidhjen e çështjes në themel, të cilat  

Kolegji Administrativ i vlerëson në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit 

ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit. 

25. 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, Kolegji Administrativ vëren 

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. 

   

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

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

nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile; 

 

V E N D O S I: 

 

 Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala paditëse, Ilir Sopoti, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. (86-2020-1105) 919, datë  06.11.2020, të Gjykatës Administrative të 

Apelit. 

 

      Tiranë, më 26.04.2021 

 

 

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

 

  Ilir PANDA                                          Ervin PUPE                                    Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr.33 i Regj.Themeltar 

Nr.33 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Sokol  SADUSHI  Kryesues 

    Ervin PUPE   Anëtar 

Ilir PANDA   Anëtar    

 

sot, në Tiranë, më datë 26.04.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen 

administrative me nr. 33 akti, që i përket: 

  

 

KËRKUES:   Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 803 datë 06.03.2018 të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë lënë në fuqi me vendimin 

nr.2888 datë 04.11.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë me 

palë paditëse Ilir Shehu.   

 

BAZA LIGJORE:  Neni 469 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen me palë: 

 

PADITËS:  Ilir Shehu 

                                                                           

I PADITUR:  Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë 

 

OBJEKTI: 1. Detyrimin e palës së paditur për të pranuar kërkesën për të përfituar 

pension pleqërie, sipas ligjit nr.150, datë 06.11.2014 “Për pensionet e 

punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë” nga data 18.08.2016 e 

në vazhdim. 

  2. Detyrimin e palës së paditur të më paguaj shpenzimet gjyqësore të 

kryera nga ana ime në gjykimin e kësaj padie. 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

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

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Paditësi Ilir Shehu, në datë 18.08.2016 ka paraqitur kërkesë pranë palës së paditur. 

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore (në vijim “DRSSH), Tiranë,  për caktim pension si 

punonjës që ka punuar në minierë, në nëntokë, në bazë të ligjit nr. 150/2014 “Për pensionet e 

punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë" (në vijim “ligji nr. 150/2014"). Më herët 

paditësi është trajtuar si ish-punonjës i nëntokës, në zbatim të dispozitave të ligit nr. 8685, datë 

09.11.2000 “Për një trajtim të veçantë të punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë”, i 

ndryshuar (më poshtë “ligji nr. 8685/2000"), sipas vendimit nr. 1227, datë 15.05.2005, të 

DRSSH Dibër për 23 vjet e 4 muaj periudhë sigurimi, me të drejtë pagese nga data 01.03.2001 e 

përherë, në masën 5148 lekë në muaj. 

2. DRSSH Dibër me vendimin nr. 1227/1, datë 05.11.2009 ka mbyllur përfundimisht 

trajtimin me pension të paditësit pasi nuk plotësonte kushtet ligjore të parashikuara në ligjin 

nr.8586/2000. 

3.  Këtë trajtim paditësi e ka përfituar deri në vitin 2008. DRSSH Dibër me aktin nr. 322, 

datë 23.05.2008 ka pezulluar trajtimin për arsye se, verifikimi i kryer në dokumentacionin, në 

bordero, që disponohet për Minierën e Kromit Bulqizë, në datë 07.02.2008, për periudhën 1978-

1993, nuk konfirmohet marrëdhënia e punës në nëntokë e paditësit. Me shkresën nr. 2258/1 prot., 

datë 25.04.2017,  DRSHSH Tiranë ka refuzuar caktimin e pensionit për paditësin, duke 

shpjeguar arsyet si më poshtë: “Sipas të dhënave që administrohen në dosje, si dhe verifikimeve 

shtesë të bëra pranë arkivës Qendrore, rezulton se periudha e punës 06.01.1982-31.12.1982, e 

cila është deklaruar si nëntokë, është e dubluar me periudhën e kryerjes së shërbimit të 

detyrueshëm ushtarak 11.1982-02.01.1984. Përveç kësaj, edhe verifikimet e bëra me listë pagesa 

në dokumentacionin e Minierës Bulqizë, nuk konfirmojnë punën e z. Shehu për vitet 1981-1982. 

Periudha e punës 20.3.1993-31.12.1993: nga verifikimi në regjistrin e Minierës së Kromit, është 

konfirmuar periudhë pune si mekanik nëntoke, ndërsa nga verifikimi me bordero është 

konfirmuar puna e tij. Puna e kryer si mekanik nëntoke, nuk përfshihet në Kreun I…të VKM-së 

nr. 526, datë 20.12.1958 "Për ndarjen e punëve në kategori për efekt oni". (Trajtimi i veçantë 

është mbyllur sipas raport auditit nr. 3, datë 20.08.2008, prandaj im sipas ligjit nr. 150/2014 

duhet t'i referohemi kërkesave ligjore sipas nenit 3 të ligjit). Sa më sipër, në kushtet kur periudha 

e punës nëntokë nuk konfirmohet, z. Shehu nuk plotëson kushtet ligjore për përfitim të pensionit 

të pleqërisë, sipas ligjit nr. 150/2014. datë 06.11.2014”. Për sa më sipër paditësi i është drejtuar 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë duke kërkuar detyrimin e organit publik të 

lidh pensionin e pleqërisë. 

 4.  Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 803 (80-2018-

841), datë 06.03.2018 ka vendosur: “-Pranimin e padisë. -Detyrimin e palës së paditur, 

Drejtorisë Rajonale e Sigurimeve Shoqërore, Tiranë, që ri lidhë paditësit pensionin e pleqërisë si 

punonjës i minierave, në nëntokë, nga data e lindjes së të drejtës (datë 18.08.2016) e në vazhdim. 

Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës së paditur. -Ky vendim gjyqësor është i ekzekutueshëm 

nga Zyra Përmbarimore. -Ngarkohet Zyra Përmbarimore të ekzekutojë plotësisht detyrimin nga 

dita që vendimi të marrë formë të prerë. -Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën 

Administrative të Apelit Tiranë Brenda 15 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të 

arsyetuar.”. 

5. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 2888 (86-2019-3276), datë 

04.11.2019  ka vendosur: “-Lënien në fuqi të vendimit nr. 803 (80-2018-841), datë 08.03.2018, 

të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. –Kundër këtij vendimi  mund të ushtrohet 
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rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë brenda 30 ditëve duke filluar nga e 

nesërmja e komunikimit të këtij vendimi të arsyetuar.”. 

6. Kundër vendimit nr. 2888 (86-2019-3276), datë 04.11.2019 të Gjykatës Administrative 

të Apelit, ka paraqitur rekurs pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë 

me shkresën nr.2955 prot., datë 11.12.2019, duke kërkuar ndryshimin e vendimit nr. 2888 (86-

2019-3276), datë 04.11.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe vendimit nr. 803 (80-

2018-841), datë 08.03.2018, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe rrëzimin e 

kërkesëpadisë. 

7. Në datë 30.01.2020, Instituti i Sigurimeve Shoqërore Tiranë ka paraqitur kërkesë për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit pranë Gjykatës Administrative të Apelit dhe në mbështetje 

të kërkimit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr.2888 (86-2019-3276), datë 

04.11.2019 të Gjykatës së Apelit Administrativ, ka parashtruar këto shkaqe: 

“- Paditësi ka cënuar një ndër kriteret që parashikon ligji 150/2014 që nuk duhet të ishte 

në veprimtari ekonomike dhe sipas vet deklaratës që ka bërë paditësi ka thëne që në datën 

01.06.2016 ka ndërprerë marrëdhënien e punës. Edhe pse gjatë gjykimit të procesit gjyqësor 

pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë nga ana e Përfaqësueses së DRSSH Tiranë është 

ngritur pretendimi dhe janë dorëzuar prova të cilat provonin faktin që paditësi ka bërë deklarim 

të rremë pranë sigurimeve shoqërore që ka shkëputur marrëdhënien e punës, që është një ndër 

kriteret që parashikon ligji për të përfituar pension pleqërie si minator, nuk është marrë 

parasysh. Referuar verifikimeve dhe dokumentave të paraqitura nga vet paditësi rezulton krejt e 

kundërta, jo vetëm që nuk ka ndërprerë marrëdhënien e punës por paditësi vazhdon edhe sot që 

të jetë në marrëdhënie pune. Pra ligji e ka të shprehur qartë që përsa kohe vazhdon 

marrëdhënien e punës nuk mund të përfitosh pension sipas ligjit nr. 150/2014. 

- Gjithashtu paditësi nuk plotëson as kushtet e nenit 3 dhe 5 të ligjit nr. 150/2014 pasi si 

periudhë pune e kategorisë së tretë i janë njohur vetëm këto periudha: 01.08.1978-31.12.1980 

Ndër. Kromit Bulqizë 01.01.1994-31.03.2001 të Ndërmarrja e Ujërave Bulqizë, 06.01.1982-

02.01.1984 ushtar, 01.10.2005-31.12.2012 termomont; si periudhë pune e kategorisë së parë 

janë njohur vetëm këto periudha: 1985-18.02.1993 që ka punuar në Minierën e kromit Tërnovë. 

Ndërsa përsa i përket periudhave që nuk i njihen si përiudhë sigurimi të kategorisë së parë është 

përiudha 20.03.1993-31.12.1993 pasi është bërë verifikim më listëpagesa dhe i verifikohet 

periudha deri më 20.02.1993, ndërkohë që në librezën ë punës pretendon të këtë punuar deri në 

dhjetor të vitit 1993. Sipas të dhënave që administrohen në dosje dhe pas verifikimeve shtesë që 

janë bërë pranë arkivës rezultoi se periudha e punës 06.01.1982-31.12.1982 në të cilën paditësit 

i figuron në librezën e punës si nëntokë e ka të dubluar me periudhën e kryerjes së shërbimit 

ushtarak (06.01.1982-02.01.1984) sipas vërtetimit me nr. 28/94, datë 28.09.2016 të QPR ku 

figuron të këtë kryer shërbimin ushtarak nga data 06.01.1982-07.01.1984. Gjithashtu sipas akt 

verifikimit të datës 17.03.2009 të Agjencisë Bulqizë ka rezultuar se vitin 1982 të cilin i dublohet 

me ushtrinë nuk i konfirmohet emri ne listëpagesa, pra sipas këtij vërtetimi figuron nga 

01.01.1980-30.09.1981. 4. Sipas Vërtetimit nr. 2541 prot datë 05.04.2017 të DAQ u bë verifikim 

në regjistrin themeltar nr. 5 faqe 108 dhe rezultoi se për vitin 1984-1985 paditësi ka ditë pune 

pranë KB Bulqizë fshati Vajkal.  

8. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 24 datë 01.03.2021, ka vendosur: 

“Shpalljen e moskompetencës funksionale të Gjykatës Administrative të Apelit për shqyrtimin e 

çështjes nr.257 akti, datë regjistrimi 03.02.2020 dhe dërgimin e akteve për kompetencë gjykimi 

në Gjykatën e Lartë.”. 

9. Në marrjen e këtij vendimi, Gjykata Administrative e Apelit ka vlerësuar se, 

“Konstatohet se ligji procedurial përcakton se kanë kompetencë gjyqësore për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor gjykata e apelit dhe Gjykata e Lartë. Gjykata vlerëson se këto 

dispozita nuk krijojnë një marrëdhënie konflikti midis tyre dhe se në përcaktimin e kompetencës 
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merr rëndësi faza në të cilën ndodhet procesi. Nëse procesi ka përfunduar në shkallën e dytë të 

ankimit me një vendim gjyqësor për të cilin lejohet ushtrimi i rekursit, me paraqitjen e rekursit 

kompetenca i përket Gjykatës së Lartë duke qenë kjo e fundit gjykata që ka në proces çështjen 

dhe për këtë shkak ka edhe kompetencën për të vlerësuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit të shkallës së dytë të gjykimit. Në çështjen në gjykim, kërkuesi DRSSH Tiranë kërkon që 

Gjykata Administrative e Apelit të vendosë pezullimin e vendimit nr. 2888, datë 04.11.2019 të 

Gjykatës Administrative të Apelit deri në shqyrtimin e rekursit që ka paraqitur më datë 

11.12.2019 si palë ndërgjyqëse ndaj këtij vendimi. Kjo gjykatë konstaton se rekursi i DRSSH 

Tiranë është regjistruar ne Gjykatën e Lartë më datë 28.01.2020. Gjykata çmon të theksojë 

qëndrimin se identifikimi i "gjykatës së caktuar me ligj" përbën element thelbësor të ligjshmërisë 

së procesit gjyqësor dhe vet vendimit; një vendim i dhënë nga gjykata që nuk ka atributin 

kushtetues të vlerësojë dhe gjykoje për cështjen cënon parimet kushtetuese të shtetit të së drejtës, 

interesin publik në dhënien e drejtësisë dhe me efekt të drejtpërdrejtë në të drejtat në konflikt të 

palëve..”. 

 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

    
10. Rezulton se Gjykata e Lartë është vënë në lëvizje nga vendimi i ndërmjetëm i 

Gjykatës Administrative të Apelit, me të cilin është shpallur moskompetenca funksionale për 

shqyrtimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, duke i dërguar aktet Gjykatës së 

Lartë për shqyrtimin e saj.  

11. Kodi i Procedurës Civile në nenet 449, 469 dhe 479 ka parashikuar mundësinë e palës 

ndërgjyqëse gjyqhumbëse për të ngrirë efektet e vendimit gjyqësor të formës së prerë, titull 

ekzekutiv, deri në momentin e shqyrtimit të rekursit nga Gjykata e Lartë. Kështu, në nenin 449 

është parashikuar se, “Ekzekutimi i vendimit të ankimuar pezullohet deri në përfundim të 

shqyrtimit në gjykatën e apelit, përveç kur me ligj parashikohet ndryshe. Në rastet e rekursit në 

Gjykatën e Lartë vendimi mund të pezullohet në Gjykatën e Lartë.” 

12. Nga ana tjetër, në nenin 469, pika 2 të Kodit të Procedurës Civile, është parashikuar  

se, “Gjykata e Apelit me kërkesën e palës mund të vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

edhe kur ajo le në fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë, kur kundër vendimit të saj bëhet 

rekurs në Gjykatën e Lartë dhe nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit mund të vijnë pasoja të 

rënda ose të pariparueshme, si dhe kur pala që ka bërë rekursin jep garanci materiale që 

siguron ekzekutimin e vendimit”. 

13. Po ashtu, edhe 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, ku ndër të tjera ka  parashikuar: 

“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.  Sikurse mund të deduktohet nga leximi i këtyre dispozitave, duket se ligji procedural, 

në gjykimin civil dhe administrativ, ka caktuar njëkohësisht dy gjykata, gjykatën e apelit dhe 

Gjykatën e Lartë, për shqyrtimin e kërkesave të palëve për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimeve gjyqësore të formës së prerë. Duke pasur parasysh edhe paqartësinë në praktikën 

gjyqësore në lidhje me këtë çështje ligjore, vlerësohet se fillimisht do të duhet të përcaktohen 

kriteret që ndajnë kompetencën funksionale të dy gjykatave, rast pas rasti, për individualizimin e 
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gjykatës së caktuar me ligj për shqyrtimin e kërkesave të tilla, si çështje të ndërmjetme gjatë 

fazës së shqyrtimit të rekursit.  

15. Kodi i Procedurës Civile dhe Ligji nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe 

gjykimin administrativ” u kanë ofruar palëve ndërgjyqëse mjete të posaçme që garantojnë 

mbrojtje të përkohshme procedurale. Të tilla janë kërkesat e palëve mbi masat e sigurimit të 

padisë, referuar 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 ose kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë, sipas 

neneve 449, 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/rekurset. 

16. Gjykata, në caktimin e masave të përkohshme procedurale, i referohet kërkesave që 

ligji parashikon dhe kërkon, konkretisht ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta 

subjektive apo interesi i ligjshëm i subjektit paditës apo ankues cënohet nga veprimet apo 

mosveprimet e palës kundërshtare apo vendimi i gjykatës. Nga ana tjetër, kërkohet që në 

rrethanat e çështjes të ekzistojë një rrezik i atçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një dëmi të 

rëndë dhe të pariparueshëm nëse masa e përkohshme nuk merret nga gjykata. 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 përkatëse në çdo 

shkallë gjykimi, në kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të 

Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut.  

17. Vlerësohet se, pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, është 

paraparë nga ligji procedural si garanci në funksion të shqyrtimit të rekursit, sigurisht duke patur 

parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj mase, të analizuara më sipër. Si kërkesë me 

natyrë të prejardhur nga rekursi, sigurisht që kompetenca funksionale, në mënyrë primare, për të 

vendosur mbi pezullimin e ekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë, sipas neneve 

55 dhe 479 të K.P.C, i përket Gjykatës së Lartë, e cila ka kompetencën ekskluzive për të 

shqyrtuar rekursin.  

18. Nga ana tjetër, vlerësohet se duke u mbështetur tek kriteri i urgjencës, ligji 

procedural, në nenin 469, ka parashikuar mundësinë që, në raste të veçanta, pala ndërgjyqëse të 

depozitojë këtë kërkesë tek gjykata që ka dhënë vendimin, ndaj të cilit është ushtruar rekurs. Kjo 

dispozitë nuk duhet të kuptohet se mbivendos apo dublon kompetencën e Gjykatës së Lartë, 

sipas nenit 479 të K.P.C, por zbatimi i saj është i kushtëzuar në kohë, sipas fazës dhe gjendjes se 

ku ndodhen aktet.  

19. Rast pas rasti, gjykatat e apelit apo Gjykata Administrative e Apelit, do të vlerësojnë 

nëse palës kërkuese i vjen një dëm i rëndë dhe i pariparueshëm, nga ekzekutimi i vendimit, gjatë 

periudhës kohore që dosja gjyqësore gjendet pranë tyre, në pritje të njoftimit të rekursit palëve të 

tjera ndërgjyqëse dhe në pritje të afatit kohor të paraqitjes së kundërrekursit. Vlerësohet se 

gjykata që ka dhënë vendimin gjatë kësaj periudhe administron aktet e fashikullit të gjykimit, të 

cilat do të duhet të merren në shqyrtim kur të konkludohet mbi pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor. Si rrjedhojë, kjo gjykatë ka edhe mundësinë objektive për tu dhënë zgjidhje të 

shpejtë dhe të menjëhershme kërkesave të tilla të palëve ndërgjyqëse, duke garantuar në këtë 

mënyrë efektivitetin e mjetit të ankimit.   

20. Në vijim të këtij arsyetimi, vlerësohet se, kompetenca e gjykatës që ka dhënë 

vendimin, për të vendosur pezullimin e vendimit sipas nenit 469 të Kodit të Procedurës Civile 

është e menjëhershme dhe e atypëratyshme, nga momenti kur depozitohet rekursi dhe është e 

kufizuar në kohë derisa dosja gjyqësore bashkë me rekursin nuk është dërguar në Gjykatën e 

Lartë. Më tej, nga momenti, kur rekursi bashkë me dosjen gjyqësore i dërgohen Gjykatës së 

Lartë, kompetencën ekskluzive për të shqyrtuar kërkesën e palës ndërgjyqëse për pezullimin e 
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ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, e ka kjo e fundit, si gjykata kompetente për 

shqyrtimin e rekursit. 

21. Në rastin konkret, duke qenë se tashmë aktet e fashikullit të gjykimit, i janë dërguar 

Gjykatës së Lartë, vlerësohet se Gjykata e Lartë ka kompetencën funksionale ekskluzive për 

shqyrtimin e kësaj kërkese. 

22. Në lidhje me zgjidhjen e çështjes objekt gjykimi, vlerësohet se shkaqet për të cilat 

kërkohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 2888 (86-2019-3276), datë 04.11.2019, të 

Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë nuk janë të bazuara në ligj.  

23. 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. 

24. Në mënyrë të posaçme neni 479 i Kodit të Procedurës Civile parashikon kushtet 

materiale, mbi në të cilat gjenë mbështetje kërkimi i palëve ndërgjyqëse për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit, ku  parashikohet se: 

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

pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: 

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

dhe/ose 

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

vendimit.”. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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 
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rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për pezullim. Mungesa në kërkesën e paraqitur e 

këtyre argumenteve ligjore passjell mospranimin e kërkesës për pezullim. 

28. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se palët pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është 

dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e 

paraqitur nga pala kërkuese dhe në datë 16.03.2021 janë parashtruar, nga pala paditëse Ilir Shehu 

argumenta për mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2888, datë 

04.11.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. Paditësi në thelb ka pretenduar se 

përmbush kriteret ligjore të parashikuara në ligjin nr. 150/2014 për përfitim pensioni.  

29. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete, për të cilat pala kërkuese Drejtoria Rajonale e 

Sigurimeve Shoqërore Tiranë, 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. 

30. 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, Kolegji Administrativ vëren 

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. 

   

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” 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, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve 

Shoqërore, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 2888, datë 04.11.2019, të Gjykatës 

Administrative të Apelit. 

      Tiranë, më  26.04.2021 

 

 

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

 

  Ilir PANDA                                          Ervin PUPE                                    Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr.34 i Regj.Themeltar 

Nr.34 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

  Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Sokol  SADUSHI  Kryesues 

    Ervin PUPE   Anëtar 

Ilir PANDA   Anëtar    

 

më datë 26.04.2021, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim, në çështjen 

administrative me nr. Akti 37/2021, që i përket: 

 

KËRKUES:  Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 1082, datë 23.12.2020 të 

Gjykatës Administrative të Apelit. 

BAZA LIGJORE: Neni 479 të Kodit të Procedurës Civile 

në çështjen me palë: 

PADITËS:  Gentian Ramku 

I PADITUR: 1. Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për 

Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të tjerë 

2. Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

3. Departamenti i Administratës Publike 

 

OBJEKTI:  1.Shfuqizimin e aktit administrativ nr. 1121/1 prot., datë 05.12.2018 të 

Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për 

Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të tjerë si akt i pavlefshëm, i 

nxjerrë në kundërshtim me Ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, 

të ndryshuar (pavlefshmëri relative). 

2. Shfuqizimin e aktit administrativ nr. 7394/3 prot., datë 17.12.2018 të 

Departamentit të Administratës Publike si akt i pavlefshëm, i nxjerrë 

në kundërshtim me Ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të 

ndryshuar (pavlefshmëri relative). 

3. Shfuqizimin e aktit administrativ nr. 8967/1 prot., datë 14.02.2019 të 

Departamentit të Administratës Publike si akt i pavlefshëm, i nxjerrë 

në kundërshtim me Ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të 

ndryshuar (pavlefshmëri relative). 

4. Detyrimin e palëve të paditura për të sistemuar paditësin në vendet 

vakante të cituara në shkresën nr. 1121/1 prot., datë 05.12.2018 ose në 
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vendet analoge (të ngjashme) me to, në njëjtin institucion ku nëpunësi 

civil ishte i emëruar apo institucion tjetër të administratës publike 

qendrore, me të njëjtën pagë (kategoria III-b). 

5. Detyrimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe 

Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të tjerë dhe 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë t'i paguajë paditësit pagën e 

plotë nga momenti i dorëzimit të kërkesës për rivazhdimin e detyrës 

pas përfundimit të pezullimit (Detyrimin e Drejtorisë së Përgjithshme 

të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe 

Donatorëve të tjerë dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për të 

paguar shpërblimin financiar (pagën e plotë), sipas pozicionit të fundit 

që paditësi ka pasur në shërbimin civil, që nga momenti i depozitimit 

të kërkesës për përfundimin e periudhës së pezullimit dhe rikthimin në 

shërbimin civil, duke filluar nga 17.10.2018 deri në datën e rikthimit 

në punë) 

6. Dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm për dhënien e 

pagës. 

7.Detyrimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe 

Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të tjerë dhe 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për të paguar kontributet e 

sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për efekt të llogaritjes si 

periudhë vjetërsie në punë (llogaritjen e pezullimit si vjetërsi në 

shërbimin civil, bazuar në pikën 3 të nenit 56, të ligjit nr. 152/2013 

"Për nëpunësin civil", i ndryshuar. 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi, dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, 

në dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve; 

 

VËREN: 

 

1. Rrethanat e çështjes 

 

1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se paditësi Gentian 

Ramku është emëruar më datë 03.11.2015 në pozicionin e punës specialist në Sektorin e 

Kontrollit, në Drejtorinë e Menaxhimit të Prokurimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-

së, në Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-

së dhe Donatorëve të Tjerë, në Ministrinë e Financave, me kategori page III-b, sipas 

procedurave të ligjit nr. 152/2013, duke gëzuar statusin e nëpunësit civil. 

2. Në muajin maj 2018, paditësi ka kërkuar pezullimin nga shërbimi civil për një 

periudhë deri në 2 vite, për shkak të punësimit në një organizatë jofitimprurëse, bazuar në 

parashikimet e ligjit nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil" të ndryshuar, si dhe vendimin nr. 124, 

datë 17.2.2016 të Këshillit të Ministrave "Për pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil". Në 

datën 24.05.2018, me anë të shkresës me nr. 10146 prot., është miratuar kërkesa për 

pezullimin e statusit të nëpunësit civil. 

3. Gjatë kësaj kohe ka dalë urdhri i Kryeministrit nr. 88, datë 13.06.2018 "Për 

miratimin e strukturës dhe organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe 

Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të Tjerë", në bazë të të cilit vendi i 

punës së paditësit është shkurtuar. 

4. Më datë 17.10.2018, paditësi i është drejtuar palëve të paditura Drejtoria e 

Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve 
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të Tjerë dhe Departamenti i Administratës Publike (në vijim DAP) me kërkesë për rikthim në 

shërbimin civil. 

5. Me shkresën nr. 1121/1 prot., datë 05.12.2018 të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Financimeve dhe Kontraktimeve për Fonde të BE-së, BB-së dhe Donatorëve të Tjerë, me 

lëndë "Kthim përgjigje” prot. 7394/1, datë 19.11.2018, drejtuar DAP dhe për dijeni Sekretarit 

të Përgjithshëm të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë informohen këto të fundit në 

lidhje me pamundësinë e sistemimit të paditësit, pasi vendi që ka pasur më parë nuk ekziston 

më, për shkak ristrukturimi dhe sistemimi në dy vende të tjera vakant nuk ishte i mundur, pasi 

ai nuk plotësonte kriteret specifike. 

6. Në shkresën nr. 7394/3 prot., datë 17.12.2018, me lëndë "Kthim përgjigje" pala e 

paditur DAP e njofton paditësin për regjistrimin e tij në listë pritje me argumentin se, në 

zbatim të urdhrit nr. 88, datë 13.06.2018 të Kryeministrit "Për miratimin e strukturës dhe 

organikës së Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-

së, BB-së dhe Donatorëve të Tjerë, Sektori i Kontrollit, në të cilin ai ka qenë i pozicionuar më 

parë, nuk ekziston më. 

7. Ndërkohë me shkresën, datë 24.12.2018 me lëndë "Ankim ndaj aktit administrativ 

kthim përgjigje nr. 1121/1 prot., datë 05.12.2018", paditësi i është drejtuar DAP me ankesë 

ndaj shkresës nr. 1121/1 prot., datë 05.12.2018 të Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve 

dhe Kontraktimeve për fonde të BE-së, BB-së dhe donatorëve të tjerë. 

8. Me shkresën nr. 8967/1 prot., datë 14.02.2019 me lëndë "Kthim përgjigje" DAP i 

njofton paditësit kalimin në listë pritje për të njëjtat shkaqe me ato të parashtruara në 

shkresën nr. 7394/3 prot., datë 17.12.2018. 

9. Paditësi, duke i konsideruar këto shkresa, akte administrative dhe duke mos qenë 

dakord me to, i është drejtuar gjykatës me kërkesëpadinë objekt gjykimi. 

10.  Gjykata Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin me 

vendimin nr. 2599, datë 17.07.2019, ka vendosur: "Pranimin e pjesshëm të padisë. 

Shfuqizimin e veprimit tjetër administrativ shkresë nr. 7394/3 prot., datë 17.12.2018, me 

lëndë kthim përgjigje të Departamentit të Administratës Publike. Shfuqizimin e veprimit tjetër 

administrativ shkresë nr. 8967/1 prot., datë 14.02.2019 me lëndë kthim përgjigje të 

Departamentit të Administratës Publike. Detyrimin e palës së paditur Drejtorisë së 

Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve 

të tjerë ti paguajë paditësit Gentjan Ramku pagën, sipas pozicionit të fundit që ai ka pasur 

pranë palës së paditur, nga koha e paraqitjes së kërkesës, datë 17.10.2018 për rikthimin në 

shërbimin civil në mbarim të pezullimit deri në datën e nxjerrjes së shkresës nr. 3931 prot., 

datë 28.06.2019, me lëndë “Transferim i përhershëm në përfundim të pezullimit të DAP, në 

bazë të të cilit paditësi është rikthyer në punën e shërbimit civil. Rrëzimin për pjesën tjetër të 

kërkimeve objekt padie, si të pabazuar në ligj dhe prova…” 

11. Gjykata Administrative e Apelit me vendimin nr. 1082, datë 23.12.2020, ka 

vendosur: "Ndryshimin pjesërisht të vendimit nr. 2599 datë 17.07.2019 të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Shfuqizimin e aktit administrativ nr. 7394/3 prot., 

datë 17.12.2018, me lëndë "Kthim përgjigje" të Departamentit të Administratës Publike. 

Shfuqizimin e aktit administrativ nr. 8967/1 prot., datë 14.02.2019 me lëndë "Kthim 

përgjigje" të Departamentit të Administratës Publike. Lënien në fuqi të vendimit për pjesën 

tjetër të saj…”  

12. Kundër vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit ka paraqitur rekurs Ministria 

e Financave dhe Ekonomisë. 

13. Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ka paraqitur me datë 09.03.2021 në 

Gjykatën e Lartë, kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1082, datë 23.12.2020 

të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, duke pretenduar ndër të tjera se: 

- Kërkesëpadia e paditësit është paraqitur tej afatit 45 ditor, të parashikuar nga neni 

18 i ligjit 49/2012. 
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- Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve 

dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të tjerë nuk 

legjitimohen për tu thirrur si palë e paditur. 

- Aktet administrative që pala paditëse kërkon të shfuqizojnë nuk janë akte 

administrative, por shkresa apo korrespondencë e krijuar mes institucioneve 

buxhetore dhe paditësit. 

- Referuar nenit 56 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, paditësi nuk mund të 

përfitojë pagë gjatë periudhës së pezullimit. 

- 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. Gjate 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 Ministria e Financave dhe Ekonomisë do të ekzekutonte vendimin e 

Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, atëherë ekzekutimi i vendimin në këtë 

kohë do të sillte pasoja të rënda, për shkak se kjo shumë është relativisht e 

konsiderueshme për t'u ekzekutuar dhe e pamundur të rikthehet në llogarinë e 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. 

- Duke qenë se jemi përballë një vendimi tërësisht të diskutueshëm dhe ligjërisht të 

cenueshëm dhe faktit që Gjykata e Lartë nuk është shprehur, pezullimi i 

ekzekutimit të vendimit plotëson të gjitha kërkesat e nenit 479/a, të Kodit të 

Procedurës Civile. 

- Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka ekzekutuar të gjitha vendimet e gjykatave 

që kanë marrë formë të prerë dhe që nuk janë më objekt gjykimi në Gjykatë të 

Lartë për çështjet gjyqësore. Ashtu si dhe ne rastet e mëparshme, edhe në rastin 

konkret, në rast se Vendimi i Gjykatës së Lartë do të jetë në favor të paditësit, 

vendimi do të ekzekutohet në mënyrë të menjëhershme. 

14. Kundër kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimi të Gjykatës   

Administrative të Apelit ka depozituar prapësime pala paditëse, e cila ka kërkuar 

mospranimin e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit. Pala paditëse ka 

parashtruar kryesisht argumente që lidhen me zgjidhjen në themel të 

mosmarrëveshjes midis palëve ndërgjyqëse. lidhur me kërkesën objekt shqyrtimi, 

duke pretenduar ndër të tjera se: 

- Shuma që Ministria e Financave dhe Ekonomisë do i paguajë Z. Gentian Ramku 

është më e vogël se dyzetfishi i pagës minimale dhe, për rrjedhojë, Kolegji 

Administrativ i Gjykatës së Lartë nuk duhet të pranojë rekursin. 

- Ministria e Financave dhe Ekonomisë kërkon pezullim të ekzekutimit të vendimit, 

bazuar ne piken 1, të Nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, por kërkuesi nuk ka 

paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në prova se përse ekzekutimi 

i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për 

palën e paditur. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

 

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

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

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

garantojnë mbrojtje të përkohshme procedurale. 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 
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mjete juridike të mbrojtjes së përkohshme procedurale janë të lidhura funksionalisht me 

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

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

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

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

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

ekzistojë një rrezik i atëçastshëm dhe 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. 

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

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

vendimit gjyqësor. Kjo dispozitë është e zbatueshme në gjykimin administrativ në Gjykatën e 

Lartë, referuar nenit 1, pika 2 të Ligjit nr. 49/2012. Sipas këtij parashikimi ligjor: “1. Gjykata 

e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit kur: 

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

pariparueshme; dhe/ose 

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

vendimit.”. 

18. Kolegji vlerëson se 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. 

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

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

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

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

20. Kolegji çmon se 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 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. 

21. Mungesa në kërkesën që i drejtohet Gjykatës së Lartë e këtyre argumenteve 

ligjore passjell mospranimin e kërkesës për pezullim. Nga ana tjetër, abuzimi me mjetin ligjor 

të parashikuar nga neni 479 i Kodit të Procedurës Civile mund të shkaktojë dhe aktivizimin e 

përgjegjësisë personale pasurore të palës apo përfaqësuesit, sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit. 
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22. Kolegji vlerëson se në funksion të zgjidhjes së çështjes konkrete, kërkesa për 

pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e paraqitur nga Ministria e Financës dhe 

Ekonomisë, është e pabazuar në ligj dhe, si e tillë, nuk duhet të pranohet.  

23. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur 

kërkesës për pezullim të palës kërkuese, gjendet edhe kopja e rekursit të ushtruar nga kjo palë 

kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. 

24. Gjithashtu, Kolegji vëren se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes, ku 

është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën 

e paraqitur nga pala e paditur. Pala paditëse ka paraqitur kundërshtime duke pretenduar si të 

pabazuar në prova dhe në ligj kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës 

Administrative të Apelit dhe duke kërkuar mospranimin e kërkesës. 

25. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete Ministria e Financës dhe Ekonomisë kërkon 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, pasi pretendon se jemi përpara rastit kur 

Gjykata e Lartë mund të konkludojë se, nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor, 

do të vinin pasoja të rënda financiare për palën e paditur. 

26. Kolegji duke mbajtur parasysh edhe natyrën e mosmarrëveshjes mes palëve, 

vendimmarrjet e njëjta të gjykatave, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, si edhe 

natyrën dhe vlerën e detyrimeve që kërkohet të ekzekutohen në çështjen konkrete në 

shqyrtim, në interpretim dhe zbatim të drejtë të ligjit procedural, kërkesa përmban pretendime 

të pabazuara të pa mbështetura në ligj dhe në prova.   

27. Shkaku i pretenduar nga pala kërkuese, se vlera e detyrimit e përcaktuar nga ana e 

Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë do të vinte në vështirësi financiare institucionin 

mbetet një pretendim i pabazuar. Për rrjedhojë, Kolegji vlerëson se duhet vendosur 

mospranimi i kërkesës së paraqitur nga pala kërkuese, Ministria e Financës dhe Ekonomisë, 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1082, datë 23.12.2020 të Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 1, pika 2, në nenin 29 të 

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

administrative” si dhe në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile; 

 

VENDOSI: 

 

Mospranimin e kërkesës së Ministrisë së Financës dhe Ekonomisë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 1082, datë 23.12.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit 

Tiranë. 

      Tiranë, më 26.04.2021 

 

 

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

  Ervin PUPE                                           Ilir PANDA                                   Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr.37 i Regj.Themeltar 

Nr.37 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Sokol  SADUSHI  Kryesues 

    Ervin PUPE   Anëtar 

Ilir PANDA   Anëtar    

 

në Tiranë, sot më datë 26.04.2021, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim, në 

çështjen administrative me nr. Akti 37/2021, që i përket: 

 

KËRKUES:   Ministria e Mbrojtjes 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 4039, datë 27.09.2017 të 

Gjykatës Administrative të Apelit. 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 

në çështjen administrative me palë: 

PADITËS:  Janaq Prifti 

TË PADITUR: Ministria e Mbrojtjes 

OBJEKTI: Shfuqizimi i pjesshëm i aktit administrativ, urdhër nr. 1025, datë 

05.08.2014 "Për lirimin nga detyra dhe nxjerrje në rezervë të oficerëve 

aktiv", në pjesën që i përket paditësit Janaq Prifti dhe detyrimi i palës 

së paditur të rikthejë paditësin në detyrën e mëparshme ose në një 

detyrë tjetër, të njëjtë me atë të mëparshmen. 

Detyrimi i palës së paditur të paguajë në favor të paditësit pagën nga 

dita e lirimit nga detyra dhe deri në rikthimin e paditësit në detyrën e 

mëparshme ose në një detyrë tjetër, të njëjtë me atë të mëparshëm. 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi, dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, 

në dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve; 

 

VËREN: 

 

1. Rrethanat e çështjes 

 

1. Paditësi Janaq Prifti është titulluar oficer aktiv në Forcat e Armatosura në vitin 

1985 dhe në vijim të karrierës ushtarake rezulton të jetë ngritur në gradë dhe të ketë kryer 
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detyra të ndryshme. Së fundmi, paditësi me gradën ushtarake "Nënkolonel" rezulton të ketë 

kryer detyrën Specialist për kontratat dhe veprimet doganore në Degën e Logjistikës, në 

Repartin Ushtarak 4001, në Brigadën logjistike. 

2. Paditësit i është dhënë grada Nënkolonel me urdhrin nr. 2383, datë 29.12.2010 të 

Ministrit të Mbrojtjes "Për dhënie grade oficerit aktiv", me të cilin është urdhëruar "Major 

Janaq Aristotel Prifti, me detyrë specialist për furnizimin për klasën I-III, në Degën e 

Logjistikës të Brigadës Logjistike, t'i jepet grada Nënkolonel". 

3. Rezulton se Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura me shkresën 

nr. 5683 prot., datë 05.08.2014 i ka propozuar Ministrit të Mbrojtjes lirimin nga detyra dhe 

nxjerrjen në rezervë të oficerëve aktive, ndër të cilët edhe paditësin. Në këtë propozim 

citohet: "…N/Kolonel Janaq Aristotel Prifti, …me detyrë "Specialist për kontratat dhe 

veprimet doganore në Degën e Logjistikës, në Repartin Ushtarak 4001, në Brigadën 

Logjistike, i cili ka plotësuar kohën maksimale të qëndrimit në gradë për vjetërsi shërbimi më 

datë 01.11.2013, prej 27 vjet, të lirohet nga detyra dhe të dalë në rezervë." 

4. Ky propozim është miratuar në të njëjtën datë nga Ministri i Mbrojtjes, me urdhrin 

nr.1025, datë 05.08.2014, ku sipas pikës 1, shkronja e) e tij urdhërohet për paditësin lirimi 

nga detyra dhe nxjerrja në rezervë. Marrëdhëniet financiare ndërpriten më datë 07.08.2014 

dhe pas kësaj date urdhërohet trajtimi sipas pikës 1, 2, 3 të nenit 12 të Ligjit nr. 10142, datë 

15.5.2009 "Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të 

punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, 

të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të punonjësve të 

Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar. 

5. Paditësi ka paraqitur ankim administrativ pranë Ministrit të Mbrojtjes, duke 

kërkuar shfuqizimin e urdhërit për lirimin nga detyra dhe nxjerrjen në rezervë. Pala e paditur 

nuk i është përgjigjur ankimit të depozituar nga pala paditëse. 

6. Ndodhur në këto kushte, paditësi i është drejtuar me kërkesëpadi Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

7. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 1405, datë 

18.03.2015 ka vendosur: “Pranimin e kërkesëpadisë së paraqitur nga paditësi Janaq Prifti. 

Shfuqizimin e pjesshëm të aktit administrativ, Urdhërin Nr.1025, datë 05.08.2014, të 

Ministrit të Mbrojtjes "Për lirim nga detyra dhe nxjerrjen në rezervë të oficerve aktiv" për 

pjesën që i përket paditësit Janaq Prifti. Rikthimin e paditësit Janaq Prifti, në vendin e 

mëparshëm të punës ose në një detyrë tjetër të njëjtë me atë të mëparshmen. Detyrimin e 

palës së paditur që ti paguajë paditësit Janaq Prifti, diferencën e pagës për periudhën e 

qëndrimit në rezervë deri në ekzekutimin e vendimit të gjykatës… ” 

8. Kundër këtij vendimi ka paraqitur ankim pala e paditur, e cila ka kërkuar 

ndryshimin e vendimit dhe rrëzimin e padisë, 

9. Gjykata Administrative e Apelit me vendimin nr. 4039 datë 27.09.2017 ka 

vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 1404 datë 18.03.2015 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë. …” 

10. Kundër vendimit nr. 4039 datë 27.09.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit 

ka paraqitur rekurs pala e paditur, e cila ka kërkuar prishjen e vendimeve dhe rrëzimin e 

kërkesëpadisë. 

11. Kërkuesi, Ministria e Mbrojtjes ka paraqitur përpara Gjykatës së Lartë, më datë  

26.03.2021 kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 4039, datë 27.09.2017 të 

Gjykatës Administrative të Apelit, duke parashtruar ndër të tjera se: 

- Ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do të sillte pasoja të rënda për 

interesat financiare të Ministrisë së Mbrojtjes, do të cenonte strukturën piramidale 

dhe organizimin e veprimtarisë së Forcave të Armatosura të Republikës së 

Shqipërisë, si pasojë e mos respektimit dhe zbatimit të drejtë të ligjit nga ana e 

gjykatës, bazuar në nenin 479/1/a dhe nenin 615/a të Kodit të Procedurës Civile. 

- Sipas hierarkisë së Forcave të Armatosura numri i gradave vjen e pakësohet në 

përputhje me renditjen e tyre nga gradat më të ulëta deri ato më të larta. 
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Normalisht piramida e tyre fillon nga poshtë me gradat më të ulëta që janë më 

shumë dhe sa vjen e ngjitet me lart ato reduktohen në mënyrë proporcionale deri 

në gradat madhore, të cilat kufizohen shumë më pak në numër. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

 

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

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

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

garantojnë mbrojtje të përkohshme procedurale. 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. 

13. Kolegji vlerëson se 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. 

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

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

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

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

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

pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: 

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

pariparueshme; dhe/ose 

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

vendimit.”. 

15. Kolegji vëren se 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 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. 

16. 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. 

17. 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 



4 
 

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. 

18. Rezulton 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. 

19. Kolegji vlerëson se nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese 

kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, pala kërkuese nuk ka paraqitur asnjë 

provë dhe nuk ka arsyetuar lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta vlerësuar nëse jemi ose 

jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i menjëhershëm i 

vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda.  

 20. Kolegji çmon se duke mbajtur parasysh edhe natyrën e mosmarrëveshjes mes 

palëve, vendimmarrjet e gjykatave, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, si edhe 

natyrën dhe vlerën e detyrimeve që kërkohet të ekzekutohen në çështjen konkrete në 

shqyrtim, në interpretim dhe zbatim të drejtë të ligjit procedural, kërkesa e palës së paditur 

mbetet një kërkim dhe pretendim i pambështetur në ligj. Shkaku i pretenduar nga pala 

kërkuese se detyrimi i përcaktuar nga ana e Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë do të 

sillte pasoja të rënda për interesat financiare të Ministrisë së Mbrojtjes dhe do të cenonte 

strukturën piramidale dhe organizimin e veprimtarisë së Forcave të Armatosura mbetet një 

pretendim i paprovuar dhe i pabazuar në ligj. 

21. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e 

paraqitur nga pala kërkuese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 1, pika 2, nenin 29 të ligjit 

nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, 

si dhe në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile; 

 

VENDOSI: 

 

Mospranimin e kërkesës së Ministrisë së Mbrojtjes për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

nr. 4039 datë 27.09.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.  

      Tiranë, më 26.04.2021 

 

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

 

Ervin PUPE                                            Ilir PANDA                                    Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr.38 i Regj.Themeltar 

Nr.38 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Sokol  SADUSHI  Kryesues 

    Ervin PUPE   Anëtar 

Ilir PANDA   Anëtar    

 

më datë 26.04.2021, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim, në çështjen 

administrative me Nr. Akti 38/2021, që i përket: 

 

KËRKUES:   Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë. 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 118, datë 29.01.2020, të 

Gjykatës Administrative të Apelit. 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 

në çështjen administrative me palë: 

PADITËS:  Rrahim Meçka 

TË PADITUR: Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit, Bashkia Tiranë 

OBJEKTI: Detyrimi i të paditurit të dëmshpërblejë paditësin me pagën e një viti, 

si rrjedhojë e zgjidhjes së kontratës së punës në mënyrë të 

menjëhershme e pa shkaqe të justifikuara, pagën e 2 (dy) muajve për 

mosrespektim të afatit të njoftimit dhe pagën e 2 (dy) muajve për 

mosrespektim procedure. Si pagë referuese për pagimin e 

dëmshpërblimit të merret paga që ka ekzistuar në fund të 

marrëdhënieve të punës, në shumën prej 28,060 (njëzet e tetë mijë e 

gjashtëdhjetë) lekë në muaj. 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi, dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, 

në dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve; 
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VËREN: 

 

1. Rrethanat e çështjes 

 

1. Paditësi Rrahim Meçka, ka punuar pranë palës së paditurit, Drejtoria e 

Përgjithshme nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit, Bashkisë Tiranë, nga data 16.09.2013 deri në datë 

05.11.2015. 

2.  Me urdhrin nr. 1879 prot., datë 13.09.2013, të Drejtorit të Drejtorisë së 

Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit, paditësi është emëruar në detyrën e "Furnitorit" 

në Sektorin e Financë Programimit, në Drejtorinë e Organizim-Administrimit. Për këtë 

pozicion pune, midis palëve është lidhur edhe kontrata individuale e punës me afat të 

pacaktuar nr. 1879/1, datë 13.09.2013, nga përmbajtja e së cilës rezulton se, marrëdhënia e 

punës të ketë qenë me afat të pacaktuar. 

3. Me urdhrin nr. 1486 prot., datë 07.09.2015, paditësi Rrahim Meçka ka ndryshuar 

pozicionin e punës, nga "Furnitor" në Sektorin e Finance Programimit, në detyrën e "Shoferit 

të mjetit teknologjik", në këtë drejtori. Për këtë pozicion pune, mes palëve është lidhur 

kontrata individuale e punës me afat të pacaktuar nr. 1486/1, datë 07.09.2015, nga përmbajtja 

e së cilës rezulton se, marrëdhënia e punës së paditësit të ketë qenë me afat të pacaktuar. 

4. Këshilli Bashkiak i Tiranës, me vendimin nr. 41, datë 23.09.2015, ka miratuar 

riorganizimin e Drejtorisë së Përgjithshme Nr. 1 të Punëtorëve të Qytetit. Pala e paditur për 

shkak të ristrukturimit dhe uljes së numrit të punonjësve ka zgjidhur marrëdhënien e punës 

me palën paditëse Rrahim Meçka. 

5. Ndodhur në këto kushte paditësi i është drejtuar me kërkesëpadi Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

6. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 1406, datë 

24.03.2016 ka vendosur: “Pranimin e pjesshëm, të kërkesëpadisë së paraqitur nga paditësi, 

Rrahim Meçka. Detyrimin e palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të 

Qytetit, Bashkia Tiranë, që të dëmshpërblejë paditësin Rrahim Meçka me 10 (dhjetë) paga 

mujore, për zgjidhje të menjëhershme e të pajustifikuar të kontratës së punës, si dhe me 2 (dy) 

paga mujore për mosrespektim të afatit të njoftimit, gjithsej me 12 (dymbëdhjetë) paga 

mujore. Dëmshpërblimi i mësipërm të llogaritet mbi bazën e pagës bruto mujore që ka patur 

paditësi në momentin e përfundimit të marrëdhënieve të punës. Rrëzimin e padisë për pjesën 

tjetër të objektit, si të pabazuar në ligj e në prova.” 

7. Kundër këtij vendimi ka paraqitur ankim pala e paditur me të cilin ka kërkuar 

ndryshimin e vendimit dhe rrëzimin e padisë. 

8. Gjykata Administrative e Apelit me vendimin nr. 118 datë 29.01.2020 ka 

vendosur: “Ndryshimin e pjesshëm të vendimit nr. 1406 (80-2016-1425), datë 24.03.2016, të 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë. Detyrimin e palës së paditur, Drejtoria e 

Përgjithshme Nr. 1 e Punëtorëve të Qytetit, Bashkia Tiranë, që t'i dëmshpërblejë paditësit, 

Rrahim Meçka, 6 (gjashtë) muaj pagë, për zgjidhjen e menjëhershme, pa shkaqe të 

justifikuara, të kontratës së punës. Lënien në fuqi të vendimit për pjesën tjetër të kërkimeve 

…” 

9. Kundër vendimit nr. 118 datë 29.01.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit, ka 

paraqitur rekurs pala e paditur, e cila ka kërkuar prishjen e vendimeve dhe pushimin e 

çështjes. 

Kërkuesi, Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia Tiranë ka paraqitur 

me datë  02.04.2021, përpara Gjykatës së Lartë, kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 118 datë 29.01.2020, të Gjykatës Administrative të Apelit, duke parashtruar ndër 

të tjera se: 
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- Vendimi është i pabazuar në ligj dhe në prova shkresore por edhe për faktin se 

ekzekutimi i këtij vendimi gjyqësor sjell pasoja shumë të rënda për interesat pasurore 

të shtetit. 

- Kërkojmë pezullimin e ekzekutimit vendimit nr.118, datë 29.01.2020 të Gjykatës 

Administrative të Apelit, për shkak se ndodhemi në kushtet e nenit 479/a të Kodit të 

Procedurës Civile, i cili parashikon se Gjykata e Lartë pezullon ekzekutimin e 

vendimit kur ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të 

pariparueshme, pra ekziston rreziku i shkaktimit të një dëmi të rëndë dhe të 

pazëvendësueshëm. 

- Në referim të nenit 479/a të Kodit të Procedurës Civile, ekzistenca e një rreziku në 

rastin tonë ekziston, pasi nga zyra përmbarimore është kërkuar zbatimi i vendimit të 

gjykatës. Nga urdhëri i nxjerrë nga zyra përmbarimore, bankat e nivelit te dytë do të 

kryejë vendosjen e sekuestros konservative në llogarinë e personit juridik. 

- Ekziston dhe rreziku i rëndë dhe i pariparueshëm, pasi nga bllokimi i llogarive të 

drejtorisë, bllokon veprimtarinë dhe funksionimin normal të institucionit tonë, duke i 

sjellë kështu çorganizim të punës duke i shkaktuar shumë dëme në imazh dhe dëm 

ekonomik. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

 

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

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

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

garantojnë mbrojtje të përkohshme procedurale. 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. Kolegji vlerëson se 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 Kodit të Procedurës Civile ka rregulluar 

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

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

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

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

vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: 

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

pariparueshme; dhe/ose 

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

vendimit.”. 
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13. Kolegji vëren se 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. 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. 

16. Gjithashtu, pala tjetër pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi 

gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala 

kërkuese dhe nuk ka parashtruar argumente lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për 

pezullim dhe për qëndrimin e saj. 

17. Kolegji vlerëson se nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese 

kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, rezulton se 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.  

 18. Kolegji çmon se duke mbajtur parasysh edhe natyrën e mosmarrëveshjes mes 

palëve, vendimmarrjet e gjykatave, pozitën e palës kreditore dhe asaj debitore, si edhe 

natyrën dhe vlerën e detyrimeve që kërkohet të ekzekutohen në çështjen konkrete në 

shqyrtim, në interpretim dhe zbatim të drejtë të ligjit procedural, kërkesa e palës së paditur 

mbetet një kërkim dhe pretendim i pambështetur në ligj. Shkaku i pretenduar nga pala 

kërkuese, se vlera e detyrimit e përcaktuar nga ana e Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë 

do të vinte në vështirësi financiare institucionin dhe do të sillte dëmtimin e imazhit dhe 

aktivitetit të saj, mbetet një pretendim i pabazuar.  

19. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e 

paraqitur nga pala kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë.  
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PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 1, pika 2, nenin 29 të ligjit 

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

dhe nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile; 

 

VENDOSI: 

 

Mospranimin e kërkesës së Drejtorisë së Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit, Bashkia 

Tiranë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 118 datë 29.01.2020, të Gjykatës 

Administrative të Apelit.  

      Tiranë, më 26.04.2021 

 

 

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

  Ervin PUPE                                         Ilir PANDA                                    Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr.39 i Regj.Themeltar 

Nr.39 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

Sokol  SADUSHI  Kryesues 

    Ervin PUPE   Anëtar 

Ilir PANDA   Anëtar    

 

më datë 26.04.2020, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim, në çështjen 

administrative me nr. Akti 39/2021, që i përket: 

 

KËRKUES:  Avokatura e Shtetit 

 

OBJEKTI: Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 36 (86-2021-46), datë 

25.01.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit. 

  

BAZA LIGJORE: Neni 449 dhe 479 të Kodit të Procedurës Civile 

 

në çështjen me palë: 

 

PADITËS:  Filip Bushgjokaj 

 

I PADITUR:  Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit 

 

PERSON I TRETË: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë  

Ministria e Financës dhe e Ekonomisë  

   

OBJEKTI:  Kërkesë për shpërblim dëmi, të shkaktuar nga mos ekzekutimi në kohë 

i detyrimit, kamatat, humbjet e pësuara nga pakësimi i pasurisë dhe 

fitimi i munguar, si dhe çdo dëm tjetër, duke filluar që nga data e 

dhënies së vendimit nr. 2283, datë 13.03.2008 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë, deri në datën e ngritjes së kësaj padie, si dhe 

shpërblim dëmi nga mosekzekutimi në kohë i detyrimit, kamatat, 

humbjet e pësuara nga pakësimi i pasurisë si dhe fitimi i munguar, si 

dhe çdo dëm tjetër, nga data e ngritjes së kësaj padie dhe deri në 

ekzekutimin e plotë të detyrimit. 
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KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

dhomën e këshillimit, 

 

VËREN: 
 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se Inspektorati 

Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit (në vijim IKMT), (ish Inspektorati Ndërtimor Urbanistik 

Kombëtar), në zbatim të vendimeve të tij me nr. 5, 6, 7 të datës 17.09.2002 ka kryer veprimet 

për prishjen e ndërtimeve të paditësit Filip Bushgjokaj, me motivin se kanë qenë ndërtime të 

paligjshme. 

2. Paditësi Filip Bushgjokaj, me pretendimin se veprimet për prishjen e ndërtimit të 

palës së paditur IKMT kanë qenë arbitrare, i është drejtuar me kërkesëpadi Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë, duke i kërkuar shpërblimin e dëmit të shkaktuar nga këto veprime. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 2283, datë 13.03.2008, ka 

vendosur pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë dhe detyrimin e palës së paditur Dega e 

Policisë së Ndërtimit Tiranë të dëmshpërblejë dëmin e shkaktuar palës paditëse, Filip 

Bushgjokaj, në masën 13.171.410 lekë. Kjo gjykatë ka disponuar dëmshpërblimin e paditësit 

vetëm për pakësimin e pasurisë në vlerën e objektit ndërtimor të prishur nga pala e paditur 

IKMT. 

4. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 1046, datë 23.09.2009 ka vendosur lënien 

në fuqi të vendimit nr. 2283, datë 13.03.2008 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

5. Paditësi i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tirane me kërkesëpadi, duke 

kërkuar shpërblimin e dëmit të shkaktuar nga mosekzekutimi në kohë i detyrimit. Gjykata 

Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 12254, datë 06.12.2013 ka vendosur: “Pranimin e 

kërkesëpadisë. Detyrimin e palës së paditur Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar 

Tiranë të dëmshpërblejë paditësin Filip Bushgjokaj për dëmin e shkaktuar dhe fitimin e 

munguar nga mosekzekutimi në kohë i detyrimit nga data 13.03.2008 deri në datën 

05.12.2011, në shumën 14.622.710 lekë. 

6. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 398, datë 03.03.2015 ka 

vendosur prishjen e vendimit nr. 12254, datë 06.12.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë, për shkak se ka vlerësuar se çështja është me lëndë administrative, por vendimi për 

zgjidhjen e saj është dhënë nga një gjykatë e juridiksionit të përgjithshëm, pra, jokompetente 

lëndore. 

7. Çështja e dërguar për rigjykim është regjistruar nga Gjykata Administrative e 

Shkallës së Parë Tiranë, më datë 29.04.2015. 

8. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 6216 (80-

2015-4487) datë 07.12.2015 ka vendosur: “Rrëzimin e padisë si të pabazuar në ligj dhe në 

prova...” 

9. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 36 (86-2021-46), datë 

25.01.2021 ka vendosur: “Ndryshimin e vendimit nr. 6215 datë 07.12.2015 të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tirane. Pranimin e pjesshëm të padisë. Detyrimin e palës 

së paditur Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit t’i paguajë si dëmshpërblim 

paditësit Filip Bushgjokaj shumën 1.761.025 lekë. Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër…” 

10. Kundër këtij vendimi të Gjykatës Administrative të Apelit ka paraqitur rekurs 

Avokatura e Shtetit. 
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11. Avokatura e Shtetit, më datë 14.04.2021 ka paraqitur në Gjykatën e Lartë kërkesë 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 36 (86-2021-46), datë 25.01.2021 të Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë, duke pretenduar ndër të tjera se: 

- IKMT nuk ka mundësi reale financiare për ekzekutimin e vendimin për shkak të 

mungesës së fondeve operative. Ekzekutimi këtij vendimi gjyqësor që është një vlerë 

e konsiderueshme do të sillte mospagim e pagës së punonjësve të institucionit, pasi 

nuk disponohen fonde të tjera.  

- IKMT është një organ i cili funksionon në bazë të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 

"Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundraligjshme" i 

ndryshuar; në kuadër të këtij funksioni IKMT u vjen në ndihmë komunitetit dhe 

shoqërisë civile si dhe një sërë institucionesh në nivel qendror apo vendor, duke i 

mbështetur me logjistikë, me burime njerëzore dhe mjetet e nevojshme për lirimin e 

hapësirave publike dhe kthimin në identitet të tyre. Kjo veprimtari krijon kosto të larta 

financiare, ndonjëherë edhe të paparashikuara në buxhetin përkatës. Aktualisht IKMT 

është në pamundësi financiare për likujdim. 

- Ekzekutimi i vendimit gjyqësor në favor të paditësit, pa u shqyrtuar paraprakisht 

rekursi nga Gjykata e Lartë, do të sillte pasoja të rënda dhe të parikuperueshme për 

institucionin. 

- Në rast se Gjykata e Lartë do të prishte vendimit nr. 36, datë 25.01.2021 të Gjykatës 

Administrative të Apelit dhe do të linte në fuqi vendimin nr. 6216, datë 07.12.2015 të 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, kjo shumë nuk do të mund të 

restituohej më nga paditësi, pasi ai është individ dhe jo person fizik apo juridik, 

shuma e të cilave mund të restituohej më lehtë, mundësia e kthimit të shumës së 

ekzekutuar më parë është e vogël. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 

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

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

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

garantojnë mbrojtje të përkohshme procedurale. 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. 

13. 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. 

14. 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, referuar nenit 1, pika 2 të Ligjit nr. 49/2012. Sipas këtij 
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parashikimi ligjor “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.”. 

15. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, Kolegji 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: 

a) 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; 

b) (nuk) cenohet rëndë interesi publik. 

16. 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 interesin publik. 

17. 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 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. 

18. Mungesa në kërkesën që i drejtohet Gjykatës së Lartë e këtyre argumenteve 

ligjore passjell mospranimin e kërkesës për pezullim. Nga ana tjetër, abuzimi me mjetin ligjor 

të parashikuar nga neni 479 i Kodit të Procedurës Civile mund të shkaktojë dhe aktivizimin e 

përgjegjësisë personale pasurore të palës apo përfaqësuesit, sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit. 

19. Në funksion të zgjidhjes së çështjes konkrete, Kolegji vlerëson se, në rastin në 

shqyrtim, kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë e paraqitur nga 

Avokatura e Shtetit, është e bazuar në ligj dhe si e tillë duhet të pranohet.  

20. Kolegji vëren se, në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, 

bashkëlidhur kërkesës për pezullim të palës kërkuese, gjendet edhe kopja e rekursit të 

ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. 

21. Gjithashtu, ky Kolegj vëren se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes, 

ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për 

kërkesën e paraqitur nga pala e paditur.  

22. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat Avokatura e Shtetit kërkon 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë, në tërësinë e 

saj, motivohet me shkaqe që kanë të bëjnë dëmin e rëndë që i shkaktohet palës së paditur nga 

ekzekutimi i vendimit, shkak i cili formalisht përfshihet në rastin e shkronjës “a” të pikës 1, të 

nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile. Kolegji vëren se pala kërkuese ka parashtruar dhe 
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argumentuar lidhur me rrethanën konkrete për ta vlerësuar se jemi përpara rastit kur Gjykata 

e Lartë mund të konkludojë se, nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor, do të 

vinin pasoja të rënda financiare për palën e paditur. 

23. Kolegji çmon të evidentojë se, duke mbajtur parasysh edhe natyrën e 

mosmarrëveshjes mes palëve, vendimmarrjet e ndryshme të dy gjykatave, pozitën e palës 

kreditore dhe asaj debitore, si edhe natyrën dhe vlerën e detyrimeve që kërkohet të 

ekzekutohen në çështjen konkrete në shqyrtim, kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit, në interpretim dhe zbatim të drejtë të ligjit procedural, mbetet një kërkim dhe 

pretendim i mbështetur në ligj, si një shkak që e përcakton vetë neni 479 pika 1 shkronja “a” 

e Kodit të Procedurës Civile. Avokatura e Shtetit ka parashtruar njëkohësisht edhe argumente 

dhe shpjegime konkrete lidhur me rrethanat që tregojnë mundësinë e ardhjes së një dëmi të 

rëndë, për palën e paditur nëse do të vijojë ekzekutimi i vendimit të Gjykatës Administrative 

të Apelit. 

24. Shkaku i pretenduar nga pala kërkuese, se vlera e detyrimit e përcaktuar nga ana e 

Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë do të vinte në vështirësi financiare institucionin dhe 

do të çonte në bllokimin e aktivitetit, mbetet një pretendim i bazuar. Duke marrë në 

konsideratë dhe natyrën e funksioneve që ushtron Inspektorati Kombëtar  i Mbrojtjes së 

Territorit, vlerësohet se vënia në vështirësi e ushtrimit të veprimtarisë së këtij organi, do të 

konvertohej në mundësi për të sjellë një cenim të rëndë të interesit publik.  

25. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur 

nga pala kërkuese, Avokatura e Shtetit, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 36 (86-

2021-46), datë 25.01.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

 Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 1, pika 2 të ligjit nr. 

49/2012 “Për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative” 

dhe nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

VENDOSI: 

 

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 36 (86-2021-46), datë 25.01.2021 të Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë, të paraqitur nga Avokatura e Shtetit. 

 

Tiranë, më 26.04.2021. 

 

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

 

Ervin PUPE                                          Ilir PANDA                                    Sokol SADUSHI 
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