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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 
Nr. 36 i Regjistrit Themeltar 
Nr. 36   i Vendimi 
 

VENDIM 
 

“NË EMËR TË REPUBLIKËS” 
 

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

Sokol SADUSHI - Kryesues 
    Asim VOKSHI - Anëtar   

Medi BICI  - Anëtar 
 

sot më datë 25.01.2022, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen administrative nr. 
36/2021, që u përket palëve: 
 
KËRKUES:       Beg Haxhiu 
 
OBJEKTI:      Konstatimin i shkeljes dhe përshpejtimi i procedurave për gjykimin 

e çështjes administrative. 
 
BAZA LIGJORE:  Neni 399/2 e vijues të Kodit të Procedurës Civile. 
 
Në çështjen administrative:  
 
PADITËS:    Beg Haxhiu   
 
I PADITUR:    Prefekti i Qarkut Lezhë 
 
OBJEKTI: Shpërblim dëmi jo pasuror në shumën prej 1.500.000 lekë. 
 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 
 

pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Asim Vokshi dhe diskutoi në dhomë këshillimit çështjen në 
tërësi, 

 VËREN: 
 

I. Rrethanat e çështjes 
 

1. Nga shqyrtimi ka rezultuar se si pasojë e një vendimi gjyqësor, Këshilli i Rrethit Kurbin 
detyrohej ti paguante kërkuesit pagën në shumën 135.975 lekë. Pavarësisht lëshimit të urdhrit të 
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ekzekutimit vendimi gjyqësor i formës së prerë nuk është ekzekutuar. Paditësi duke pretenduar 
vonesa në ekzekutimin e vendimit i është drejtuar me datë 14.04.2010 Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Kurbin. 

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin me vendimin nr. 1033-817 datë 21.12.2010 ka 
vendosur:  

“Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë. Detyrimin e palës së paditur për të dëmshpërblyer 
paditësin Beg Haxhiu në shumën 500.000 lekë, si pasojë e shkaktimit të dëmit jo pasuror të 
provokuar nga veprimet në kundërshtim me ligjin të palës së paditur.” 

3. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 2499 datë 19.11.2011 ka vendosur:  
“Prishjen e vendimit nr. 1033-817 datë 21.12.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin 

dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë me tjetër trupë gjykues.” 
4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin me vendimin nr. 422-358 datë 30.03.2012 ka 

vendosur:  
“Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë. Detyrimin e palës së paditur Prefekti i Qarkut Lezhë 

të dëmshpërblejë paditësin Beg Haxhiu në shumën 500.000 lekë, për shkak të dëmit moral jo 
pasuror.” 

5. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 3017 datë 26.12.2012 ka vendosur:  
“Prishjen e vendimit nr. 422-358 datë 30.03.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin 

dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë me tjetër trupë gjykues.” 
6. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë me vendimin nr. 798 datë 24.03.2016 ka 

vendosur:  
“Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Beg Haxhiu kundër vendimit nr. 3017 datë 

26.12.2012 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në 
Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.” 

7. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me vendimin nr. 3958, datë 
27.07.2016 ka vendosur:  

“Pranimin pjesërisht të kërkesëpadisë.” 
8. Kundër vendimit ka ushtruar ankim pala paditëse Beg Haxhiu dhe pala e paditur 

Prefektura e Qarkut Lezhë. Në Gjykatën Administrative të Apelit është regjistruar çështja nr. 
31023-05435-86-2016 datë 28.10.2016 pranë kësaj gjykate. 

9. Me datë 16.03.2021 kërkuesi Beg Haxhiu ka paraqitur pranë Gjykatës Administrative të 
Apelit Tiranë kërkesë për konstatimin i shkeljes dhe përshpejtimi i procedurave për gjykimin e 
çështjes administrative. 

10. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë me vendimin nr. 53 datë 29.04.2021 ka 
vendosur:  

“Të shpallë moskompetencën funksionale të Gjykatës Administrative të Apelit [...] dërgimin e 
akteve Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.”  

11. Rezulton se çështja nëpërmjet procedurës së shortit çështja i ka kaluar për gjykim 
gjyqtares Blerona Hasa me datë 01.11.2016. Në mendimin me shkrim të datës 13.12.2021 
gjyqtarja relatore është shprehur se aktualisht po gjykon çështjet e muajit  shtator 2016. Në 
ngarkim të saj në cilësinë e gjyqtares relatore janë 3700 çështje dhe është në pamundësi 
objektive për shqyrtimin e tyre. 

 
II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 

 
12. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se kërkesa është 

paraqitur nga një subjekt i legjitimuar. Kërkuesi Beg Haxhiu rezulton të jenë në cilësinë e 
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paditësit në procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar ankimi me nr. regj. themeltar 31023-
05435-86-2016 datë 28.10.2016 pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.  

13. Kërkesa është në kompetencën e këtij Kolegji, sipas nenit 399/6, pika 1, shkronja “b”, të 
Kodit të Procedurës Civile, pasi përmes saj kërkohet konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm 
në gjykimin e çështjes nga Gjykata Administrative e Apelit. Kërkesa i plotëson elementët e 
parashikuar në nenin 399/5, pika 1, të Kodit të Procedurës Civile si dhe është e shoqëruar me të 
gjitha aktet e tjera të nevojshme, të përcaktuar në nenin 399/5, pika 2, të Kodit të Procedurës 
Civile. 

14. Kolegji vlerëson të rëndësishme të japë paraprakisht disa konsiderata të përgjithshme në 
lidhje me procedurën e posaçme të parashikuar nga nenet 399/1-399/12 të Kodit të Procedurës 
Civile. Parimi i gjykimit brenda afatit të arsyeshëm ka një rëndësi themelore për gjykimin 
civil/administrativ, pasi përbën dhe një nga elementët e procesit të rregullt ligjor të parashikuar 
në nenin 6(1) të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut (KEDNj). Kur neni 6(1) i KEDNj 
kërkon që çështjet të gjykohen “brenda afateve të arsyeshme” [...], ai nënvizon rëndësinë e 
dhënies së drejtësisë pa vonesa, të cilat mund të rrezikojnë efektivitetin dhe besueshmërinë e saj. 
(Shih paragrafin 58 të vendimin H. kundër Francës, datë 24.10.1989 të GjEDNj). Si rregull, 
periudha e afatit të arsyeshëm për përfundimin e një procesi gjyqësor civil shtrihet, që nga 
momenti i ngritjes së padisë tek momenti i ekzekutimit të vendimit gjyqësor. (shih vendimin 
Qufaj kundër Shqipërisë; Vendimin Scopelliti kundër Italisë, datë 23.11.1993 të GjEDNj). 
Gjykata ka një pozitë kryesore dhe të veçantë, pasi është i vetmi organ që është përgjegjës për 
dhënien e drejtësisë dhe si e tillë merr pjesë në mënyrë të detyrueshme në të gjitha marrëdhëniet 
që krijohen gjatë gjykimit të çështjes.  
 15. Mekanizmi procedural i “Gjykimit të kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të 
arsyeshëm, përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit”, është një risi e ligjit 
nr.38/2017, me qëllim bërjen efektive të parashikimeve të nenit 6/1 të Konventës Europiane “Për 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore”, si dhe nenit 42 të Kushtetutës, në lidhje 
me gjykimin e çështjeve brenda një afati të arsyeshëm. Kjo ndërhyrje e ligjvënësit synoi të 
krijonte një mjet efektiv për adresimin e problematikës së gjykimeve në tejkalim të afateve të 
arsyeshme, e cila do të zbatohej në kushtet e një veprimtarie normale të gjyqësorit. Nisma ka 
ardhur si pasojë e disa vendimmarrjeve të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut kundër 
Shqipërisë (Çështja Luli dhe të Tjerët kundër Shqipërisë, i prill 2014, etj), në të cilat shtrohej 
domosdoshmëria për Shqipërinë, që të krijonte një mekanizëm efektiv për adresimin e 
problematikës së zhvillimit të procedurave gjyqësore tej afateve të arsyeshme.  

16. Siç ka theksuar edhe Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në vendimin e saj 
nr. 26/2017, “... arsyeshmëria e zgjatjes së procesit duhet të vlerësohet mbi bazën e kritereve të 
përcaktuara në jurisprudencën e GJEDNJ-së, sipas së cilës arsyeshmëria e kohëzgjatjes së 
procesit gjyqësor duhet të vlerësohet nën dritën e rrethanave të veçanta të çështjes, duke pasur 
parasysh sidomos kompleksitetin e çështjes, sjelljen e kërkuesit, sjelljen e autoriteteve, si dhe 
rrezikun që passjell për kërkuesin kjo tejzgjatje e afateve të gjykimit.” Ajo që duhet kuptuar në 
këtë rast, është se nenet 399/1-399/12 të Kodit të Procedurës Civile janë vendosur jo si një “mjet 
presioni” në duart e palëve ndaj organeve të drejtësisë, por si një mekanizëm ligjor për të 
garantuar efektivisht me mjete të brendshme ligjore, mënjanimin sa të jetë e mundur të 
“zvarritjeve të paarsyeshme” të proceseve, për shkaqe që nuk justifikojnë këtë kohëzgjatje. 
Rrjedhimisht palët legjitimohen të përdorin mekanizmin e mësipërm, në ato raste kur kanë arsye 
të besojnë se procesi po tejzgjat në mënyrë të paarsyeshme dhe pa shkak të ligjshëm.  

17. Kolegji thekson se si rregull, palët nuk legjitimohen të paraqesin kërkesë për “konstatimit 
e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimit të procedurave”, para kalimit të afateve të 
parashikuara në nenin 399/2(1) të Kodit të Procedurës Civile. Nga ana tjetër, në nenin 399/2(2) 
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të Kodit të Procedurës Civile është parashikuar shprehimisht edhe një përjashtim nga ky rregull, 
ku është përcaktuar se: “[p]alët në proces mund të kërkojnë konstatimin e tejzgjatjes së 
procedurave, sipas nenit 399/6 pika 1, edhe pa kaluar afatet e mësipërme, duke pasur parasysh 
kompleksitetin e çështjes, objektin e mosmarrëveshjes, të procedimit ose të gjykimit, sjelljen e 
organit që po kryen procedurat, si dhe të çdo personi tjetër të lidhur me çështjen, kur 
pretendojnë zvarritje të hetimit, gjykimit ose ekzekutimit të vendimit”. Pra, përjashtimisht në ato 
raste kur çështjet e paraqitura për zgjidhje nuk janë të komplikuara, kanë objekte të thjeshta, 
palët nuk bëhen pengesë për gjykimin, por megjithatë organi i drejtësisë vepron në mënyrë tejet 
të ngathët, që sipas kërkuesit përbën zvarritje të gjykimit, atëherë mund të kërkohet “konstatimi i 
shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimit të procedurave”, edhe pa kaluar afatet ligjore. 

18. Kolegji vlerëson se është me rëndësi të sqarojë një aspekt ligjor dhe praktik në lidhje me 
depozitimin e gabuar të kërkesë/ankesës për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm, 
drejtpërdrejtë tek gjykata që është kompetente për shqyrtimin e saj, në vend të gjykatës që 
pretendohet se është në vonesë. Në lidhje me këtë, kërkuesi/ankuesi që pretendon cenim të të 
drejtës për gjykim brenda afatit të arsyeshëm duhet që proceduralisht ta depozitojë kërkesën e tij 
në gjykatën ku pretendohet se po ndodh “shkelja” e afatit të arsyeshëm të gjykimit (“gjykata në 
vonesë”) dhe jo drejtpërdrejtë në gjykatën që është kompetente për shqyrtimin e saj, sipas nenit 
399/6(1) të Kodit të Procedurës Civile (vetëm në Gjykatën e Lartë këto cilësi faktike bashkohen). 
Kjo pasi, sipas nenit 399/5(1) të Kodit të Procedurës Civile, “[k]ërkesa depozitohet në 
sekretarinë e gjykatës që është në vonesë,[...]”. Në vijim, neni 399/7(2) i KPrC e lidh paraqitjen 
e kërkesës në gjykatën që pretendohet se është në vonesë, me lindjen e detyrimit për kryerjen e 
disa veprimeve procedurale nga kjo gjykatë (dërgimin tek gjykata kompetente sipas nenit 
399/6(1) të KPrC, brenda 15 ditëve, të dosjes dhe mendimit me shkrim nga gjyqtari relator, për 
ecurinë e çështjes, shkaqet e vonesës dhe propozimin e tij për zgjidhjen e situatës). Pra, nëse 
vonesa e paarsyeshme pretendohet në gjykatën e shkallës së parë, por kërkesa për konstatim 
shkelje dhe marrje masash për përshpejtim nuk depozitohet aty, por dorëzohet drejtpërdrejtë në 
gjykatën e apelit, atëherë kjo e fundit nuk duhet ta regjistrojë atë si çështje për gjykim, por t’ia 
përcjellë gjykatës së shkallës së parë dhe më pas ajo, konform nenit 399/7(2) të Kodit të 
Procedurës Civile, brenda 15 ditëve nga marrja e kërkesës për konstatimin e shkeljes së afatit të 
arsyeshëm dhe përshpejtimin e gjykimit, t’i dërgojë gjykatës së apelit për shqyrtim kërkesën 
ankimore, së bashku me dosjen dhe mendimin me shkrim të gjyqtarit të shkallës së parë. Po 
ashtu, nëse vonesa e paarsyeshme pretendohet se po ndodh në gjykatat e apelit, kërkesa nuk 
depozitohet drejtpërdrejtë në Gjykatën e Lartë, por pranë gjykatës së apelit në fjalë dhe ajo nga 
momenti i depozitimit të kërkesës për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe 
përshpejtimin e gjykimit, ia dërgon atë për shqyrtim Gjykatës së Lartë, së bashku me dosjen dhe 
mendimin me shkrim të gjyqtarit relator. Kjo mënyrë të proceduari vlen me qëllim që të mos 
krijohen vonesa të tjera të paarsyeshme në trajtimin e këtyre lloj kërkesave të posaçme, sipas 
procedurës së përcaktuar shprehimisht në nenet 399/5, 399/6 e 399/7 të Kodit të Procedurës 
Civile. 

19. Kolegji vlerëson se mekanizmi zhbllokues i projektuar nga nenet 399/1-399/12 të Kodit 
të Procedurës Civile, e parashikon si mjet të fundit shpërblimin monetar të dëmit të ardhur nga 
vonesa në gjykimin e një çështje. Për këtë arsye në nenin 399/4(2) të Kodit të Procedurës Civile 
është parashikuar shprehimisht se: “[k]kërkesëpadia, sipas nenit 399/6, pika 3, i drejtohet 
gjykatës civile të shkallës së parë kompetente, sipas rregullave të përgjithshme, vetëm pasi 
procedura e konstatimit të shkeljes dhe përshpejtimit të procedurës është ezauruar sipas pikës 1, 
të këtij neni, dhe nuk është ekzekutuar nga organi që ka kryer shkeljen vendimi i gjykatës, sipas 
pikës 1 të këtij neni. [...]” Kolegji vlerëson se në kuptim të ligjit “shpërblimi i drejtë” për 
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cenimin e afateve të arsyeshme të gjykimit, kalon në dy faza (nëse e para është e suksesshme nuk 
ka vend për të kaluar tek e dyta):  

I. Faza e konstatimit të shkeljes së afateve të arsyeshme dhe urdhërimi i marrjes së 
masave për përshpejtimin e procedurave (që bëhet nga gjykata kompetente sipas nenit 
399/6(1) të KPrC).  

II. Nëse vendimi i gjykatës kompetente që konstaton cenimin e afatit të gjykimit dhe 
urdhëron marrjen e masave konkrete për përshpejtimin e procedurës, nuk zbatohet, 
atëherë vlerësohet se ka dështuar mekanizmi parësor dhe mund të kalohet në fazën e 
dytë që është padia për dëmshpërblimin monetar të palës së dëmtuar nga tejzgjatja e 
gjykimit, sipas kritereve të përcaktuara në nenin 399/10 të Kodit të Procedurës Civile, 
e cila gjykohet nga gjykata e përcaktuar në nenin 399/6(3) të Kodit të Procedurës 
Civile (gjykata civile e shkallës së parë ku ka qendrën organi ndaj të cilit është 
konstatuar shkelja). 

20. Duke u kthyer tek rasti konkret objekt shqyrtimi, nëse merren në vlerësim standardet e 
përcaktuar nga jurisprudenca e GjEDNj në lidhje me afatin arsyeshëm si dhe neni 399/9(2) i 
Kodit të Procedurës Civile, Kolegji vëren se nuk rezulton që çështja objekt gjykimi para 
Gjykatës Administrative të Apelit të jetë pezulluar apo të jetë shtyrë gjykimi për shkak të 
kërkesave të palës kërkuese. Nuk konstatohet ndonjë sjelle e palëve që të ketë ndikuar në 
kohëzgjatjen e procesit, për sa kohë, që nga regjistrimi i çështjes në Gjykatën Administrative të 
Apelit e deri në këto momente nuk është kryer asnjë veprim procedural. Nga ana tjetër çështja 
nuk paraqitet komplekse nga natyra e saj. Sipas, mendimit të gjyqtares relatore ajo në momentin 
që informoi Gjykatën e Lartë, po shqyrtonte çështjet e regjistruara në shtator të vitit 2016, 
ndërkohë që çështja në fjalë është regjistruar në Gjykatën Administrative të Apelit në muajin 
tetor 2016. Kolegji vlerëson se, fakti se çështja në fjalë është e regjistruar vetëm një muaj pas 
periudhës që ka aktualisht në gjykim gjyqtarja relatore, duhet të bënte që kjo e fundit ta vinte në 
lëvizje atë, e ta planifikonte për gjykim, duke i treguar Gjykatës së Lartë se po ndërmerrte hapa 
konkrete efektive për gjykimin e saj.  
 21. Në momentin e regjistrimit të kërkesës në Gjykatën e Lartë (dhjetor 2021) rezulton se 
çështja e ka kaluar afatin 6 mujor të shqyrtimit në Gjykatën Administrative të Apelit, sipas nenit 
109(4)(a) të ligjit nr. 38/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996 
“Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar” (gjashtë muaj nga data e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji që ka qenë data 05.11.2017), por edhe afatin 1 (një) vjeçar siç 
përcaktohet në nenin 399/2, pika 1, shkronja “a”, të Kodit të Procedurës Civile, madje edhe 
bashkimin e këtyre dy afateve (1 vit e gjashtë muaj). Nga regjistrimi i çështjes në Gjykatën 
Administrative të Apelit dhe deri në paraqitjen e kësaj kërkese për konstatimin e shkeljes së 
afatit të arsyeshëm dhe marrjen e masave për përshpejtimin e gjykimit ka kaluar një kohë mbi 5 
vjet. 
 22. Kolegji vlerëson se është e vërtetë se vonesa e gjatë në shqyrtimin e mosmarrëveshjes 
konkrete objekt gjykimi, është rrjedhojë edhe e një problematike të përgjithshme që tejkalon 
rastin konkret, porse gjyqtarja relatore bazuar në rrethanat konkrete të parashtruara prej saj, 
duhej t’ia bënte të ditur Gjykatës së Lartë veprimet konkrete që synonte të ndërmerrte për 
gjykimin e kësaj çështje (kohën e planifikimit të saj për gjykim). Përbën një fakt të njohur 
botërisht se reforma në drejtësi ka shkarkuar/pezulluar një numër të konsiderueshëm gjyqtarësh 
në Republikën e Shqipërisë. Ky proces natyrshëm ka krijuar kosto për qytetarët në tejzgjatjen e 
afateve për gjykimin e çështjeve gjyqësore. Megjithatë, Kolegji në rastin objekt gjykimi vlerëson 
të nevojshëm të evidentojë se gjykata duhet të mbante në konsideratë përveç vitit të hershëm të 
regjistrimi të çështjes në gjykatë edhe ecurinë e mëparshme procedurale të saj. Rezulton se 
çështja është prishur dhe kthyer për rigjykim disa herë. Padia është regjistruar për herë të parë 
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me datë 14.04.2010, rreth 12 vite më parë. Gjithashtu, gjykata kishte mundësi ta shqyrtonte këtë 
çështje në kushte kur në mendim e saj me shkrim relatorja ka deklaruar se aktualisht po shqyrton 
çështje të muajit shtator viti 2016. Mosveprimi i gjykatës më të ulët (në informacionin dërguar 
Gjykatës së Lartë), për saktësimin e kohës së pritshme të gjykimit të kësaj çështje, bën në 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë të konstatojë konform neneve 399/8(1)(a) dhe 399/9(1) 
të Kodit të Procedurës Civile se ka pasur një shkelje të afatit të arsyeshëm të gjykimit dhe të 
urdhërojë marrjen e masave për gjykimin e kësaj çështje brenda tre muajve nga Gjykata 
Administrative e Apelit Tiranë.  
 23. Kolegji çmon se, vërtetë askujt nuk mund t’i kërkohet të bëjë të pamundurën dhe për më 
tepër nuk mund të mbahet përgjegjës për pamundësinë objektive absolute për evadimin e 
çështjeve, por nga ana tjetër secili gjyqtar duhet vlerësojë me kujdes rëndësinë e procedurave 
sipas neneve 399/1-399/12 të Kodit të Procedurës Civile, duke parashtruar hapat konkretë që 
synon të ndërmarrë për shqyrtimin e çështjeve, bazuar në vitin e regjistrimit të çështjes, 
kompleksitetin e saj dhe ecurinë e mëparshme procedurale. 
 24. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se për rastin objekt gjykimi Gjykata Administrative e 
Apeli duhet të marrë masa për të shqyrtuar me prioritet brenda tre muajve çështjen nr. 31023-
05435-86-2016 datë 28.10.2016. 
 

PËR KËTO ARSYE, 
 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin 399/8(1)(a) të Kodit të Procedurës 
Civile, 

 
VENDOSI: 

 
1. Pranimin e kërkesës së kërkuesit Beg Haxhiu.  
2. Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm për gjykimin e çështjes nr. 31023-05435-

86-2016 datë 28.10.2016. 
3. Urdhërimin e Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë që të shqyrtojë çështjen brenda tre 

muajve nga marrja dijeni e vendimit të Gjykatës së Lartë. 
4. Një kopje e këtij vendimi t’i njoftohet gjyqtares relatore. 

 
Tiranë, më 25.01.2022 

 
 
 



1 
 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 
Nr. 59 i Regjistrit Themeltar 
Nr. 59 Vendimit  
 
 

VENDIM 
 

“NË EMËR TË REPUBLIKËS” 
 

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

   Sokol SADUSHI    - Kryesues 
     Asim VOKSHI     - Anëtar 

Medi BICI      - Anëtar 
 

sot më datë 25.01.2022, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen administrative nr. 
59/2021, që u përket palëve: 

 
KËRKUES:   Evelina Lamaj  

Agron Aliaj  
Ali Aliaj  
Afije Suljoti  
Sadihane Xhyheri  
Krisulla Aliaj  
Almida Aliaj  
Olsjana Aliaj  
Murat Jakoberaj  
Kreshnik Jakoberaj  
Difiruze Jakoberaj  
Irena Meminaj (Jakoberaj)  
Eljona Braho (Aliaj) 

 
OBJEKTI:   Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 4561, datë 03.11.2017, të 

Gjykatës Administrative të Apelit. 
 
BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 
 
në çështjen administrative me palë: 
 
PADITËS:   Përparim Gega 
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TË PADITUR: Komisioni Vendor i Titujve të Pronësisë mbi Tokën Bujqësore të 
Prefekturës së Qarkut Vlorë 
Bashkia Vlorë  
Këshilli i Qarkut Vlorë 
Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Vlorë  
Afije Suljoti  
Ali Aliaj  
Evelina Lamaj  
Agron Aliaj  
Shpetime Kalemi (Aliaj)  
Sadihane Xhyheri  
Krisulla Aliaj  
Almida Aliaj  
Olsjana Aliaj  
Eljona Braho (Aliaj 
Murat Jakoberaj  
Kreshnik Jakoberaj  
Difiruze Jakoberaj  
Irena Meminaj (Jakoberaj)  

 
OBJEKTI: Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të aktit te marrjes së tokës 

në pronësi nr. 20705 datë s’ka lëshuar nga Bashkia Vlorë në emër 
të të ndjerit Birçe Aliu.  
Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të vendimit nr. 19 datë 
01.03.2011 të KVTPTB të Prefekturës Vlorë që ka korrigjuar aktin 
e marrjes së tokës në pronësi nr. 20705 në emër të të ndjerit Birçe 
Aliu.  
Rregullimin e pasojave të akteve të pavlefshme. Ç'regjistrimi i dy 
rojeve të mësipërme nga emri i të ndjerit Birçe (Aliu) Aliaj dhe 
regjistrimi i tyre në emër të trashëgimtareve të Ibrahim Aliut 
(Aliaj) që janë Fato Maskaj (Aliaj) dhe trashëgimtarët e të ndjerës 
Shyqyrete Gega  
Marrjen e masës së sigurimit të padisë urdhërimi i ZRPP Vlorë të 
mos kryejë asnjë veprim juridik në pronat e regjistruara në emër të 
Birce Aliu truall 14.400 m2 me nr. pasurie 23/38, 23/42, 23/4 dhe 
23/39 Z.K 8602 me kufij Veri M.Mici (Rruge), Lindje Sh.Sadiku 
(pasuria 23/36), Jug B.Aliu (pasuria 245, 23/41) dhe Perëndim: 
Rruga Vlore-Dukat (pasuria 23/39/1, 244 dhe truall 1.800 m2 me 
nr. pasurie 3/5 dhe 3/4/1 Z.K 8602 me kufij Veri: I Lamani 
(Rruge), Lindje I.Lamani(rruge) Jug I.Lamani (Rruge) dhe 
Perendim B.Nuredini (pasuria %) pasuri të ndodhura në lagjen "Uji 
i Ftohtë" 
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KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 
 
pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Asim Vokshi dhe diskutoi në dhomë këshillimit çështjen 

në tërësi, 
 

 VËREN: 
 

I. Rrethanat e çështjes 
 

1. Nga aktet shkresore, rezulton se paditësi është trashëgimtar i të ndjerës Shyqyrete Gega. 
Ndërkohë që vetë e ndjera Shyqyrete, është trashëgimtare e të ndjerit Ibrahim Aliu Në emër të 
subjektit të shpronësuar Ibrahim Aliu, me akte administrative të dhëna nga ish KKKP Bashkia 
Vlorë, ish ZRKKP Vlorë, AKKP Tiranë, si dhe me vendime të Gjykatës së Rrethit Tiranë dhe 
Gjykatës së Apelit Tiranë, janë kthyer në natyrë disa pasuri të paluajtshme të llojit truall dhe 
kullotë, të ndodhura në lagjen “Uji i Ftohtë”, Vlorë. Palët e paditura, Afije Suloti(Aliaj), Ali 
Aliaj, Evelina Lamaj(Aliaj), Agron Aliaj, Shpëtime Kalemi(Aliaj), Sadihan Xhyheri(Aliaj) janë 
gjashtë nga tetë trashëgimtarët ligjore (fëmijët) e të ndjerit Birçe Aliaj, dersa dy trashëgimtarët e 
tjerë ligjorë (fëmijët) Sherif Aliaj dhe Leli Jakoberaj (Aliaj) kanë vdekur pas vdekjes së tij, dhe 
në vend të tyre janë thirrur në gjykim si të paditur trashëgimtarët përkatës ligjore, konkretisht për 
të ndjerin Sherif Aliaj: Krisulla Aliaj, Almida Aliaj, Olsjana Aliaj, ndërsa për të ndjerin Leli 
Jakoberaj (Aliaj) Murat Jakoberaj, Irena Jakoberaj, Kreshnik Jakoberaj, Difiruze Jakoberaj. 

2. Në emër të të ndjerit z. Birçe Aliu rezulton të jetë disponuar me aktet administrative 
objekt gjykimi, konkretisht Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi nr. 20705, datë s’ka, të lëshuar 
nga Bashkia Vlorë në emër të të ndjerit Birçe Aliu si dhe Vendimi Nr. 19, datë 01.03.2011 i 
KVTPTB të Prefekturës Vlorë, që ka korrigjuar Aktin e Marrjes së Tokës në Pronësi nr. 20705 
në emër të të ndjerit Birçe Aliaj. ATP nr. 20705, objekt gjykimi e lëshuar në emër të Birçe Aliu 
si dhe vendimi nr. 19, datë 01.03.2011 i KVTPTB të Prefekturës Vlorë, rezulton të kenë 
disponuar për dy prona që ndodhen në vendet e quajtura "Kalaja" dhe "Mbi fushën e 
“Aviacionit", lagjia "Uji i Ftohtë", Vlorë, në zbatim të ligjit  nr. 7501, datë 19.07.1991 “Për 
tokën”  të cilat krijojnë mbivendosje me pronat në bashkëpronësi të palës paditëse. 

3. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë vendimin nr. 1516 datë 13.10.2014 
ka vendosur:  

“1. Rrëzimin e kërkesëpadisë si të pabazuar në ligj dhe në prova.” 
4. Kundër këtij vendimi ka paraqitur ankim pala paditëse e cila ka kërkuar ndryshimin 

vendimit dhe pranimin e kërkesëpadisë. 
5. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë me vendimin nr. 4561, datë 03.11.2017, ka 

vendosur:  
"1. Ndryshimin e vendimit nr. 1516 datë 13.10.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Vlorë. 2. Pranimin e padisë. 3. Konstatimin e pavleshmërisë absolute të pjesshme të Aktit të 
Marrjes së Tokës në Pronësi nr. 20705 datë s’ka, të lëshuar nga Bashkia Vlorë në emër të Birçe 
Aliu, si dhe të vendimit nr. 19 datë 01.03.2011 të Komisionit Vendor të Verifikimit të Titujve të 
Pronësisë pranë Prefekturës së Qarkut Vlorë, për pjesën e mbivendosur sipas Aktit të 
Ekspertimit të kryer në Gjykatën Administrative të Apelit. 4. Detyrimin e Zyrës së Regjistrimit të 
Pasurive të Paluajtshme Vlorë, të ç’rregjistrojë pjesërisht AMTP nr. 20705 datë s’ka, në emër të 
trashëgimtarëve të Birçe Aliu, sipas përcaktimeve të pikës 3 të këtij vendimi, si dhe ta regjistrojë 
ketë pasuri në emër të trashëgimtarëve të Ibrahim Aliu.” 
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6. Kundër këtij vendimi kërkuesit kanë paraqitur rekurs duke pretenduar të cilët kanë 
kërkuar ka kërkuar prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të 
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. 

7. Me datë 08.10.2021, pala e paditur ka paraqitur përpara Gjykatës së Lartë kërkesë për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 4561, datë 03.11.2017, të Gjykatës Administrative të 
Apelit. Në kërkesë pala ngre pretendime që përbëjnë shkak rekursi dhe ndër të tjera pretendon se: 

- Sipërfaqja e tokës objekt konflikti gjyqësor është poseduan në mënyrë të paligjshme për 
25 vjet nga paditësi. 

- Rekursi është regjistruar në Gjykatën e Lartë dhe është në pritje për shqyrtim por 
ndërkohë pala paditëse është vënë në lëvizje për të shfrytëzuar dhe zhvilluar sipërfaqjen e 
tokës që është objekt gjykimi. 

- Ne si kërkues jemi shumë të rrezikuar pasi paditësi ka marrë leje ndërtimi dhe do të 
shfrytëzojë pronën duke kryer ndërtim mbi të ndërkohë që rekursi ende nuk do të jetë 
shqyrtuar. 

- Çdo vendim që do të japë Gjykata e Lartë në të ardhmen do të jetë i pamundur për tu 
ekzekutuar. 

- Referuar situatë kërkuesve i shkaktohet një dëm i rëndë, i atëçastshëm dhe i pakthyeshëm 
8. Me datë 28.10.2021 pala paditëse Përparim Gega ka paraqitur kundërshtime mbi 

kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, 
duke kërkuar mospranimin e saj. Në prapësime pala paditëse ka pretenduar ndër të tjera se: 

- Kërkesa është e pabazuar në prova dhe në ligj dhe asi e tillë ajo nuk duhet të pranohet. 
- Vendimi i Gjykatës Administrative të Apelit rezulton i ekzekutuar plotësisht pasi sipas 

urdhërimeve të këtij vendimi pala paditëse është pajisur me certifikatë pronësie për 
truallin objekt gjykimi. 

- Pretendimi i  kërkuesve se për truallin objekt gjykimi është dhënë leje ndërtimi nuk 
përfshihet në rastet e parashikuara në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile . ky kërkim 
nuk mund të paraqitet në këtë fazë të  gjykimit në të cilën ndodhet çështja. 

- Pretendimet e paraqitur në kërkesën për pezullimi i referohen  shkaqeve që kanë të bëjnë 
me themelin e gjykimit të cilat do të jenë objekt shqyrtimi rekursi. 
 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ  
 

9. Kodi i Procedurës Civile dhe Ligji nr. 49/2012 “Për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin 
e Mosmarrëveshjeve Administrative” (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 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 mjetet e ankimit. 

10. Për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji kërkon ekzistencën e 
një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i subjektit paditës apo 
ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo vendimi i gjykatës 
(humus boni juris). Nga ana tjetër, kërkohet që në rrethanat e çështjes të ekzistojë një rrezik i 
atëçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të pariparueshëm nëse masa e 



5 
 

përkohshme nuk merret nga gjykata (periculum in mora). Në këtë mënyrë, masat e përkohshme 
procedurale paraqiten si mjete ligjore që garantojnë standardin e efektivitetit të vetë mjetit 
kryesor nga i cili ato varen, konkretisht padisë dhe ankimeve. 

11. Në mënyrë të posaçme, neni 479 i Kodit të Procedurës Civile ka rregulluar kërkesën e 
palëve ndërgjyqëse drejtuar Gjykatës së Lartë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor 
objekt rekursi. Kjo dispozitë është e zbatueshme në gjykimin administrativ në Gjykatën e Lartë, 
sipas nenit 1, pika 2 të ligjit nr. 49/2012. Në nenin 479(1) të Kodit të Procedurës Civile është 
parashikuar shprehimisht 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.” 
12. 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 domosdoshmërish dhe qartësisht se: 

- ekziston dyshimi i arsyeshëm, mbi mundësinë e ardhjes së një dëmi të rëndë të 
pariparueshëm dhe të atëçastshëm për kërkuesin, për shkak të ekzekutimit të vendimit 
gjyqësor të formës së prerë; 

- (nuk) cenohet rëndë interesi publik. 
13. Këto kushte ligjore duhet të interpretohen rast pas rasti dhe në përputhje me rrethanat 

konkrete të çështjes, duke garantuar se pranimi nga gjykata i kërkesës për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në varësi të iniciuesit të kërkesës (subjekt 
apo organ publik) cenon rëndë ose jo interesin publik. 

14. Pra, Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, 
për pranimin e një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë 
duhet të konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkrete ligjore dhe/apo prova 
të palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një dëmi të menjëhershëm 
dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Më tej 
eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar dhe provat respektive të saj. Në këtë 
kuptim argumentet e parashtruara të palës kërkuese duhet të jetë konkrete dhe të referuara edhe 
në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e tyre. Si rregull i përgjithshëm nuk janë të 
mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes së rekursit për të pranuar kërkesën për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i 
rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për pezullim. Mungesa në kërkesën e paraqitur e 
këtyre argumenteve ligjore passjell mospranimin e kërkesës për pezullim. 

15. Gjithashtu, 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 ka parashtruar argumente lidhur me pabazueshmërinë në ligj të kërkesës për 
pezullim. 

16. 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 
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vinin pasoja të rënda për palën kërkuese. Këtu mbahet parasysh se vendimi që kërkohet të 
pezullohet i përket vitit 2017. 

17. Kolegji vlerëson se nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së prerë, kërkuesi nuk ka paraqitur prova se përse 
ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për të. 
Argumentet e sjella nga kërkuesi mbeten vetëm në fazën e pretendimeve të tij, për aq kohë sa 
nuk ka paraqitur asnjë provë, që të provojë përse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të 
sillte pasoja të rënda e të pariparueshme. Gjithashtu, mosdakordësia e kërkuesit me vendimin e 
gjykatës, nuk përbën shkak për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së prerë.  

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

 
PËR KËTO ARSYE, 

 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë mbështetur në nenin 479 të Kodit të Procedurës 

Civile; 
 

VENDOSI: 
 

Mospranimin e kërkesës së kërkuesve Evelina Lamaj Agron Aliaj, Ali Aliaj, Afije 
Suljoti, Sadihane Xhyheri, Krisulla Aliaj, Almida Aliaj, Olsjana Aliaj, Murat Jakoberaj, 
Kreshnik Jakoberaj, Difiruze Jakoberaj, Irena Meminaj (Jakoberaj), Eljona Braho (Aliaj) për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 4561, datë 03.11.2017, të Gjykatës Administrative të 
Apelit.  

 
Tiranë, më 25.01.2022 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 
Nr. 62 i Regjistrit Themeltar 
Nr. 62 i Vendimit 
 

VENDIM 
 

“NË EMËR TË REPUBLIKËS” 
 

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

   Sokol SADUSHI    - Kryesues 
     Asim VOKSHI     - Anëtar 

Medi BICI      - Anëtar 
 

sot më datë 25.01.2022, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen administrative nr. 
62/2021, që u përket palëve: 

 
KËRKUES:   Bashkia Patos 
 
OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 420 datë 24.02.2020 të Gjykatës 

Administrative të Apelit. 
 
BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile 
 
në çështjen administrative me palë: 
 
PADITËS:  Fatjon Rizaj, Liri Rizaj 
 
E PADITUR: Këshilli i Ministrave Tiranë,  Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, 

Bashkia Patos. 
 
OBJEKTI: Kundërshtimi i masës së shpërblimit për shpronësim për objektin njësi 

shërbimi me sipërfaqe totale 18 (tetëmbëdhjetë) m2 me nr. 1/45-n 6 
ndodhur 2890 ndodhur në shëtitoren Republika Patos, në vlerë 2.700.000 
(dy milion e shtatëqind mijë) lekë.  
Kundërshtimi i masës së shpërblimit për shpronësim për objektin njësi 
shërbimi me sipërfaqe totale 12 (dymbëdhjetë) m2 me nr. pasurie 1/45-n5 
ndodhur në shëtitoren Republika Patos, në vlerën 1.800.000 (një milion e 
tetëqind mijë) lekë.  
Kundërshtimin e VKM-së nr. 600 datë 18.10.2017. 
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KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 
pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Asim Vokshi dhe diskutoi në dhomë këshillimit çështjen 

në tërësi, 
 

 VËREN: 
 

I. Rrethanat e çështjes 
 

1. Rezulton se pala paditëse Fatjon Rizaj ka pasur në pronësi pasurinë me nr. 1/45-N6, e 
llojit ndërtesë plus truall njësi shërbimi me sipërfaqe 18 m2, në Patos, Fier, pasuri të cilën e ka 
blerë me kontratën e shitjes me nr. 1633 rep., nr. 871 kol., datë 05.04.2011 në vlerën 2.300.000 
lekë.  

2. Paditëse Liri Rizaj ka në pronësi pasurinë me nr. 1/45-N5, e llojit dhe truall, njësi 
shërbimi me sipërfaqe 12 m2, e ndodhur në zonën kadastrale nr. 2890, Patos, Fier, asuri të cilën 
pala paditëse Liri Rizaj e ka blerë me kontratën e shitjes me nr. 1190 rep., nr. 218/2 kol., datë 
18.12.2012 përpiluar nga noteri publik Ermira Jano në çmimin 570.457 (pesëqind e shtatëdhjetë 
mijë e katërqind e pesëdhjetë e shtate) lekë. 

3. Rezulton se me VKM nr. 600, datë 18.10.2017 “Për shpronësimin për interes publik të 
pronare të pasurive të paluajtshme pronë private që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikim 
urban i shëtitores Republika”, Patos”, është kryer procedura e shpronësimit për pasurinë e palës 
paditëse Fatjon Rizaj e cila është vlerësuar në shumën totale 525,890.87 lekë dhe pasurinë e 
paditëses Liri Rizaj është vlerësuar në shumën 328.181,79 lekë. 

4. Pala paditëse duke mos qenë dakord me masën e shpërblimit i është drejtuar me padi 
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. 

5. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë me vendimin nr. 318 datë 
09.03.2018 ka vendosur:  

“Pranimin e pjesshëm të kërkesë padisë. Ndryshimin e pjesshëm të Vendimit të Këshillit të 
Ministrave nr. 600 datë 18.10.2017 “Për shpronësimin për interes publik të pronarit të pasurive 
të paluajtshme prone private që preken nga realizimi i projekti “Rikualifikimi urban i shëtitores 
republika Patos, që i përket pronarit Fatjon Rizaj  për sa i përket vlerës se shpërblimit për 
shpronësimin e pasurisë se paluajtshme me nr. 1/45-N6 Zona Kadastrale nr. 2890 Patos, njësi 
shërbimi dhe truall me sipërfaqe 18 m2 dhe shpronësimin e kësaj pasurie në vlerën totale prej 
756.000 (shtatëqind e pesëdhjetë e gjashte mijë lekë). Ndryshimin e pjesshëm të Vendimit të 
Këshillit të Ministrave Nr. 600 datë 18.10.2017 “Për shpronësimin për interes publik të pronarit 
të pasurive të paluajtshme prone private që preken nga realizimi i projektit ”Rikualifikimi urban 
i shëtitores republika Patos, që i përket pronarit Liri Rizaj për sa i përket vlerës se shpërblimit 
për shpronësimin e pasurisë se paluajtshme me nr. 1/45-N5 Zona Kadastrale nr. 2890 Patos, 
njësi shërbimi dhe truall me sipërfaqe 12 m2 dhe shpronësimin e kësaj pasurie në vlerën totale 
prej 504.000 (pesëqind e katër mijë lekë). Rrëzimin për pjesën tjetër të padisë.…” 

6. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë me vendimin nr. 472 datë 24.02.2020 ka 
vendosur:  

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 318, datë 09.03.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës 
së Parë Vlorë.” 
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7. Kundër të Gjykatës Administrative të Apelit, ka paraqitur rekurs pala e paditur, Bashkia 
Patos. 

8. Pala e paditur, Bashkia Patos më datë 22.10.2021, ka paraqitur përpara Gjykatës së Lartë 
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 472 datë 24.02.2021, Gjykatës 
Administrative të Apelit. Në kërkesë pala ngre pretendime që përbëjnë shkak rekursi dhe ndër të 
tjera pretendon se: 

- Vendimi i Gjykatës Administrative do të ketë efekte të konsiderueshme, të rënda dhe të 
pariparueshme për Bashkinë Patos. 

- Bashkia Patos ka marrë masa duke ju drejtuar Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë  
si dhe Ministrisë  së Financës me kërkesë për transferim fondi për efekt shpronësimi. 

- Këshilli i Ministrave ka përcaktuar vlerën e dëmshpërblimit, i cili është ndryshuar më pas 
me vendim gjykate. Bashkia Patos nuk mund të cilësohet si gjyqhumbëse në lidhje me 
këtë vlerë dëmshpërblimi. 

- Bashkia Patos është përfituese e projektit urban por nuk ka përgjegjësi financiare për 
ndryshimin e VKM nr. 600 datë 18.10.2017. përmbaruesi nuk  mund ti kërkojë Bashkisë 
Patos masën e dëmshpërblimit  pasi kjo procedurë është nisur Ministria e Infrastrukturës 
dhe Energjisë dhe është përfunduar nga Këshilli i Ministrave. 

- Bashkia Patos i është drejtuar gjykatës me kërkesë për interpretim vendimi pasi nuk është 
përcaktuar cila nga palët e paditura do të kryej ekzekutimin e vendimit. 
 
II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ  

 
9. Kodi i Procedurës Civile dhe Ligji nr. 49/2012 “Për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin 

e Mosmarrëveshjeve Administrative” (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 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 mjetet e ankimit. 

10. Për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji kërkon ekzistencën e 
një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i subjektit paditës apo 
ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo vendimi i gjykatës 
(humus boni juris). Nga ana tjetër, kërkohet që në rrethanat e çështjes të ekzistojë një rrezik i 
atëçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të pariparueshëm nëse masa e 
përkohshme nuk merret nga gjykata (periculum in mora). Në këtë mënyrë, masat e përkohshme 
procedurale paraqiten si mjete ligjore që garantojnë standardin e efektivitetit të vetë mjetit 
kryesor nga i cili ato varen, konkretisht padisë dhe ankimeve. 

11. Në mënyrë të posaçme, neni 479 i Kodit të Procedurës Civile ka rregulluar kërkesën e 
palëve ndërgjyqëse drejtuar Gjykatës së Lartë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor 
objekt rekursi. Kjo dispozitë është e zbatueshme në gjykimin administrativ në Gjykatën e Lartë, 
sipas nenit 1, pika 2 të ligjit nr. 49/2012. Në nenin 479(1) të Kodit të Procedurës Civile është 
parashikuar shprehimisht se: 

“1. Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: 
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a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të pariparueshme; 
dhe/ose 

b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale që siguron ekzekutimin vendimit.” 
12. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, 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 domosdoshmërish dhe qartësisht se: 

- ekziston dyshimi i arsyeshëm, mbi mundësinë e ardhjes së një dëmi të rëndë të 
pariparueshëm dhe të atëçastshëm për kërkuesin, për shkak të ekzekutimit të vendimit 
gjyqësor të formës së prerë; 

- (nuk) cenohet rëndë interesi publik. 
13. Këto kushte ligjore duhet të interpretohen rast pas rasti dhe në përputhje me rrethanat 

konkrete të çështjes, duke garantuar se pranimi nga gjykata i kërkesës për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në varësi të iniciuesit të kërkesës (subjekt 
apo organ publik) cenon rëndë ose jo interesin publik. 

14. Pra, Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, 
për pranimin e një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë 
duhet të konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkrete ligjore dhe/apo prova 
të palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një dëmi të menjëhershëm 
dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Më tej 
eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar dhe provat respektive të saj. Në këtë 
kuptim argumentet e parashtruara të palës kërkuese duhet të jetë konkrete dhe të referuara edhe 
në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e tyre. Si rregull i përgjithshëm nuk janë të 
mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes së rekursit për të pranuar kërkesën për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i 
rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për pezullim. Mungesa në kërkesën e paraqitur e 
këtyre argumenteve ligjore passjell mospranimin e kërkesës për pezullim. 

15. Gjithashtu, 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 ka parashtruar argumente lidhur me pabazueshmërinë në ligj të kërkesës për 
pezullim. 

16. 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. Këtu mbahet parasysh se vendimi që kërkohet të 
pezullohet i përket vitit 2020. 

17. Kolegji vlerëson se nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së prerë, kërkuesi nuk ka paraqitur prova se përse 
ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për të. 
Argumentet e sjella nga kërkuesi mbeten vetëm në fazën e pretendimeve të tij, për aq kohë sa 
nuk ka paraqitur asnjë provë, që të provojë përse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të 
sillte pasoja të rënda e të pariparueshme. Gjithashtu, mosdakordësia e kërkuesit me vendimin e 
gjykatës, nuk përbën shkak për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të formës së prerë.  
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18. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur nga 
pala kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit 
Tiranë.  
 

PËR KËTO ARSYE, 
 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë mbështetur në nenin 479 të Kodit të Procedurës 
Civile; 

 
VENDOSI: 

 
Mospranimin e kërkesës së Bashkisë Patos për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 472 datë 

24.02.2021, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.  
 

Tiranë, më 25.01.2022 
 
  
 


	36.pdf
	59.pdf
	62.pdf

