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REPUBLIKA E SHQIPERISE 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E APELIT 
TIRANE 

Nr. Regj. Them. 8237/5667/1493 	 Vendim I Nr. 3621 
Data e regjistrimit 03.04.20 15 	 Data e vendimit 12.09.2017 

VENDIM  

"NE EMERTE REPUBLIKS" 

Gjykata Administrative e Apelit e perbere nga Gjyqtaret: 

BARI SHYTI 	 Kryesues 
LINDITA SINANAJ 	 Anëtare 
AMARILDO LAI 	 Anëtar 

Asistuar nga sekretare Kiodeta Zhgjüni në Tiranë me datën 12.09.2017, perfundoi shqyrtimin në 
dhomë këshillimi të ceshtjes administrative me Nr. 8237/5667/1493, Regjistri Themeltar me pale e 
objekt si vijon: 

PADITES: 
	 Shoqeria "Banka Credins" sh.a, me adresë Rr. "Ismail 

Qemali ", Nr. 21, Tiranë, perfaqesuar me autorizim nga Av. 
Taulant Jorgji. 

	

E PADITUR: 	Qëndra Kombëtare e Regjistrimit. 

	

OBJEKTI: 	 I. Shfuqizimi i vendimit td Qendres Kombëtare td 
Regjistrimit date 21.10.2014 per pezullirnin e aplikimit 
me numër ceshtje CN-669048-10-14, si dhe i shkreses 
nr. 12738/1, date 06.11.2014 td Drejtorit të Qendres 
Kombetare te Regjistrimit per mospranimin e ankimit 
administrativ. 

2. Detyrimi I Qendrës Kombëtare per të regjistruar dhe 
pasqyruar në regjistrin tregtar kontraten e dhurimit te 
aksioneve date 15.09.20 14 lidhur midis Ervin Bushati 
dhe Vjollca Bushati, si dhe leshimi i vertetimit td 
kryerjes se ketij veprimi. 



BAZA LIGJORE: Neni 116 dhe 118, td 
dhe 118, të Kodit td P 
43, 70, 71, te Ligjit 
Qendren Kombëtare td 
td Ligjit Nr. 49/2012; 
115 dhe 123, td Ligj 
Titujt"; Neni 118, 119 
14.04.2008 "Per Tregta 

ushtetutës se RSH; Neni 9, 115/b 
ocedurave Administrative; Neni 4, 
Nr. 9723, date 03.05.2007 "Per 
Regjistrimit"; Neni 15/a, 17/9, 38, 
enet 4, 6, 27, 37, 78, 79, 87, 105, 
Nr. 9879, date 21.02.2008 "Per 
dhe 228, td Ligjit Nr. 9901, date 
ët dhe Shoqerite Tregtare". 

Gjykata Administrative e Shkallës së Pare Tiranë, me vendimin nr. 223, date 27.01.2015 ka 
vendosu r: 

Rrëzimin e padise. 
Shpenzimet gjyqësore 1 ngarkohen pales paditëse. 
Kundër ket/ vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative te Apelit Tirane brenda 
15 ditëve nga e nesërmja e shpalljes se vendimit, nërsa per palën në mungesë Icy afat 
fihlon nga e nesermja e marrjes d/eni. 

Kundër vendimit te mesiperm ka paraqitur ankim pala padit 
Gjykata Administrative e Shkallës se Pare Tiranë, pasi ka sh 
ankimit të pales paditese, me vendim td vecantë, ka yen 
percjellë aktet per kompetence funksionale Gjykates Admini 

se Shoqeria "Banka Credins" sh.a. 
yrtuar kushtet e pranueshmerisë së 

losur pranimin e ankimit dhe ka 
trative te Apelit. 

  

• Palapaditëse Shoqeria "Banka Credins" sh.apërmes ankimit tëparaqitur, kërkon nd,yshimin 
e vendimit te Gjykatës Administrative të Shkallës së Par TiranC dhe pranirnin e kerkesë 
padisë, duke parashtruar këto shkaqe në ankim: 

V Vendimi i gjykates ne tërësinë e tij nuk eshte një un4et në pjeset perberese te arsyetimit 
dhe shkaqeve ligjore, që kane krijuar bindjen e brndshme td gjykates. Ky është nje 
vendim qe ka dhënë nje pasqyre subjektive dhe te njeftnshme te interpretimit të ligjeve td 
mesiperme; 

V Ne asnje rresht te saj gjykata nuk ka arritur te "gjej' se cila eshte dispozita e Iigjit (Jo 
udhëzimit) qe ngarkon shoqerine "Banka Credins" s .a, me detyrimin qe perpara se te 
depozitoje nje transaksion tregtar (transferim aksion; sh ne rastin konkret) ne Regjistrin 
Tregtar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit .10 eshte e detyruar te regjistrohet 
perpara prane Qendres se Regjistrimit td Aksioneve. 

V Ne fakt, gjykata ne kundershtim me nenin 126 dhe 29, te K.Pr.Civile nuk merr ne analizë 
dhe nuk arsyeton asnje rresht ne lidhje me faktin se ete ligji I posacem, i detyrueshem 
per zbatim nga i padituri (QKR) nuk parashikon një no ervaresi te detyruar regjistrimi. Ne 
fakt ky detyrim i paligjshem buron nga një akt nenlij or i paligjshem, sic eshte udhëzimi 



nr. 309, date 03.06.20 14 "Per regjistrimin e titujve ne shoqerine Qendra e Regjistrimit të 
aksioneve" sh.a, Tiranë. 

v' Gjykata, ne zbatim të gabuar td nenit 35, te ligjit nr. 49/2012, arsyeton se paditesi nuk 
vërtetoi mosazhornimin e shoqerise "Qendra e regjistrimit td aksioneve" sh.a. prane 
Regjistrit Tregtar, regjister ky që mbahet dhe administrohet nga i padituri QKR. Ishte ky i 
fundit që duhet t' i provonte gjykates legjitimitetin e Qendres së regjistrimit td aksioneve 
në ushtrimin e funksioneve td kërkuara nga udhëzimi nr. 309, date 03.06.20 14 "Per 
regjistrimin e titujve në shoqerine "Qendra e Regjistrimit td Aksioneve" sh.a. Tiranë, 
persa kohe që e gjithe proçedura e regjistrimit është pezulluar nga QKR me td vetmin 
arsyetim se QRA është subjekti i liçencuar konform Iigjit, ku Banka Credins duhet td 
regjistrohet paraprakisht. 

'( Nderkohe që, si Qendra Kombëtare e Regjistrimit ashtu edhe gjykata në funksion td 
Kushtetutës së RSH, duhet td vlerësojnë nese aplikimi per ceshtjen CN-669048-10-14 
eshte ose jo ne perputhje me ligjin nr. 9723, date 03.07.2007 "Per Qendren Kombëtare td 
Regjistrimit", si dhe ligjin nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtarët dhe Shoqerite 
tregtare". 

( Ne td gjitha rastet regjistrimi ne Regjistrin Tregtar prane QKR as nuk paraprihet dhe as 
nuk ndervaret si parakusht nga ndonjë regjistrim prane Qendres së regjistrimit td 
aksioneve, sic parashikohet në urdherin nr. 306, date 03.06.2014 "Per regjistrimin e 
titujve në shoqerine "Qendra e regjistrimit td aksioneve" sh.a. Tirane. 

v' Per me teper, ligji percakton se me dorezimin e bilancit Banka njofton (por jo regjistron 
sipas udhezimit td mësipërm), listen e aksionereve të saj qe normalisht kjo listë nxirret ne 
formën e ekstraktit nga regjistri i aksioneve qe ajo mban si shoqeri tregtare, konform 
nenit 119 td ligjit per tregtaret dhe shoqerite tregtare. 

V1  Pezullimi i aplikimit per regjistrimin e kontrates se dhurimit td aksioneve, bazuar vetem 
ne argumentin dhe referencën në udhëzimin nr. 309, date 03.06.2014 'Per regjistrimin e 
titujve në shoqerine "Qendra e regjistrimit të aksioneve" sh.a. Tirane, i ciii eshte nje akt 
nenligjor i nxjerrë nga ana e Ministrit td Zhvillirnit td Ekonomisë, Tregtise dhe 
Sipermarrjes, perben cenim td parimit td ligjshmerise. 

V' Bazuar në parimin e Iigjshmerise, Qendra Kombëtare e Regjistrimit, ne cilesine ,e organit 
administrativ eshte e detyruar qe td aplikoje drejtperdrejte ligjin e posaçem hierarkik me 
te larte, persa kohë qe vete udhezimi nr. 309, date 03.06.2014, eshte nje akt nenligjor i 
paaplikueshem per shkaqet e renditura në kete padi. 

" Gjykata Kushtetuese me vendimet e saj nr. 9, date 0 1.04.2009 dhe nr. 23, date 08.06.2011 
eshte shprehur Se: "Gjykata vlerëson, se sipas parimit tie hiearkisë se normave juridike, 
percaktuar në nenin 116, të Kushtetutës, aktet normative që kane fuqi në të g/ithe 
territorin e Republikes së Shqiperise jane Kushtetuta, marrëveshjet ndërkombëtare të 
rat/Ikuara, me pas vUojne  ligjet dhe sefundmi aktet normative të Këshillit të Ministrave. 
Prandaj, në rast përplasjesh dhe dualizimesh midis procedurave të përcaktuara me hg] 
dhe atyre të percaktuara me vendim të Këshihhit të Ministrave si akt normativ, prioritet ka 



hg/i" (Vendimi nr. 9, date 01.04.2009). "Ky pan 
rastin konkret) detyron të gjitha organet e pushtetit 
tyre vetëm ne kuadër dhe ne bazë te normave kushte 
këto organe duhet tejene ne pajtim me aktetjuridi 
ashtu edhe ate material". (Vendimi nr.23, date 08.06. 

( Gjykata e Shkallës së Pare ka konsideruar se nuk 
vlerësuar nëse udhëzimi nr. 309, date 03.06.2014 ë 
posacem, prandaj per këtë arsye ja parashtrojmë kët 

(hierarkia e normave juridike ne 
blik që t 'i ushtrojnë kompetencat e 
uese. Aktetjunidike që nxirren nga 
W të larta, si ne kuptimin formal, 
Oil). 

ka kompetence funksionale per td 
hte i autorizuar nga ana e Iigjit të 
kërkim Gjykates Administrative td 

Apelit per të vlerësuar Si nje fakt thelbësor në pavlefshmerine e ketij urdheri. 
udhezimi nr. 309, date 03.06.2014 "Per regjistrimin e titujve ne shoqerine "Qendra e 
regjistrimit td aksioneve" sh.a. Tiranë, jo vetëm që ijon norma të reja détyruese përtej 
kufijve dhe kompetencave td percaktuara ne 1i!.et referuese, duke tejkaluar në 
kundërshtim me Kushtetutën qellimin dhe kufijtë e egullimit ligjor, por per me tepër 
ligjet referuese (ligji "Per tregtarët dhe shoqerite tre' are", neni 119, ligji "Per qendren 
kombëtare td regjistrimit" si dhe ligji "Per titujt") nuk percaktojne organin që legjitimohet 
td nxjerre kete akt nenligjor, si dhe parimet bazë që di td rregullohen nepermjet këtij akti 
nenligjor. 

V' Vetë paragrafi i fundit (5) i nenit 119 nuk krijo asnje Iloj varesie me regjistrime 
paraprake tek ndonjë qender tjetër regjistrimi, ashtu sic pretendohet nga ana e Qendres 
Kombëtare td Regjistrimit ne vendimin e saj td pe4u!Iimit date 21.04.2014. Sidoqofte 
regjistrimi pra nje qendre të specializuar (Regjistra I eshte një veprim paralel, qe nuk 
interferon me depozitimin ne Regjistrin Tregta pranë Qendres Kombëtare të 
Regjistrimit. 

/ Konform nenit 118, td ligjit "Per tregtaret dhe shoqer td tregtare", Banka Credins emeton 
dhe administron vetem titujt/ aksionet me oferte priva e. Këto lloj titujsh që perfshihen ne 
kategorine e titujve td materializuar nuk kane detyrimin per t'u tregtuar nepermjet 
regjistrimit td tyre elektronik, gje qe eshte karakterist ke per titujt e dematerializuar. Pra, 
aksionet e emetuara në formen e •ofertes private dhe qe kane formën e tyre td 
materializuar nuk tregtohen ne tregjet publike, pasi nuk jane pjese e ofertës publike dhe 
transaksioneve në "Bursë". 

V SipaS Ligjit Nr. 9879, date 21.02.2008 "Per titujt" ne regjistrar regjistrohen titujt e 
dematerializuar, të dilet perfshihen ne sisteme regji trimi dhe jane td tregtueShem ne 
bursë nepermjet ofertes publike. Ne rastin konkret, aksionet e emetuara nga ana e Bankes 
Credins jane ato me oferte private, td cilat jane M forme te materializuar dhe qe 
transferimi i tyre eshte i ndërvarur nga miratimi I organeve vendimarrese td shoqerise apo 
ato ligjore. 

v' Ky regjiStrat i titujve detyrimisht duhet td jete i licen$iar nga Autoriteti (AMF) per Ilojin 
e titujve qe administron dhe regjistron, pasi td jetd rreguflisht I regjistruar si person 
juridik prane Regjistrit Tregtar td Qendres Kombet4e te Regjistrimit, fakt ky që nuk 
permbushet nga ana e QRA. 	 I 

F 



V' Nuk është percaktuar ne ligjin "Per titujt" që ky regjistrar te jetë pikerisht Qendra e 
Regjistrimit te Aksioneve. Per me teper, shoqeria aksionere "Qendra e Regjistrimit te 
Aksioneve" sh.a, nuk rezulton te jete as rregullisht e azhornuar prane regjistrit tregtar dhe 
as e liçensuar nga ana e AMF, per veprimtarine e regjistrimit te titujve. 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E APELIT 

Si degjoi relatimin e ceshtjes nga gjyqtari Bari Shyti, analizoi aktet dhe shkaqet e ankimit, si 
bisedoi ne tërësi ceshtjen: 

VEREN 

Se, ankimi i paraqitur nga pala paditese, nuk permban shkaqe ligjore qe motivojnë cënimin e 
vendimit nr. 223, date 27.01.2015, te Gjykates Administrative të Shkallës se Pare Tiranë, per 
rrjedhojë ky vendim duhet te lihet ne fuqi si nje vendim i drejte, ne respektim te ligjit procedural 
e material. 

Duke e vlerësuar rëndësinë që ka e drejta per nje proces te rregullt ligjor, Gjykata Administrative 
e Apelit, ne konsideratë te nenit 42/2 te Kushtetutës dhe nenit 6 te KEDNJ, vuri ne diskutim 
para se gjithash, Iigjshmerinë e gjykimit ne shkallë te pare sipas standartit kushtetues per nje 
proces te rregullt ligjor. Ne konceptim te proceSit te rregullt ligjor, gjykata vleresoi nese ka 
pasur shkelje te rregullave mbi kompetencen dhe juridiksionin parashikuar nga nenet 7-12 te 
ligjit nr. 49/2012, te rregullave qe percaktojne kushtet e pranueshmerise se ankimit, si dhe te 
rregullave qe sjellin pavlefshmerine e vendimit apo te procedures se gjykimit, konstatimi I te 
cilave do te çonte ne pamundesine e kesaj gjykate per te dhene nje vendim perfundimtar mbi 
themelesine e pretendimeve te paleve. 

Ne v!erësim te sa me siper, ky kolegj nuk evidentoi cenim te se drejtës per proces te rregullt 
ligjor, prandaj, bazuar ne nenin 49, te Ligjit Nr. 49/2012', u procedua me gjykim mbi aktet e 
administruara nga gjykata e shkalles se pare dhe gjykimi I çeshtjes perfundoi ne dhome 
këshillimi, ku ky kolegj, i'u dha pergjigje pretendimeve te ngritura ne ankim nga pala ankuese 
pasi I ballafaqoi ato me faktet e ceshtjes dhe kuadrin ligjor te zbatueshem. 

I. 	Rrethanat e Ceshijes 

Sipas rrethanave te çeshes, ashtu sic jane konstatuar gjatC gjykimit nga gjykaia e 
shkallës së pare, duke i 'ii referuar akteve shkresore IC administruara nC gjykirn nC shkallC IC 

parC, rezulton Se: 



Pala paditese shoqëria "Banka Credins" sh.a, është një shoqeri tregtare anonime, e rregjistruar ne 
QKR me NIPT K316088010, me seli qendrore në Tiranë, në Rrugen "Ismail Qemali", Nr. 21, e 
perfaqesuar ligjerisht nga Maltin Korkuti, me objekt të veprhtarise së saj ne fushën e bankare 
dhe financiare, td gjitha format e kredidhënies duke perfshire edhe kredinë konsumatore e 
kredinë hipotekore, faktoringu dhe financimin e transaksioneve financiare, qiranë financiare, td 
gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit td parave, du e perfshire kartat e kreditit dhe td 
debitit, ceqet e udhëtareve, ceqet bankare dhe kartat e pagesës etj. 

Një prej aksionerëve td kësaj shoqerie është dhe z.Ervin Bu'hati, i ciii është zotërues I paketes 
prej 75.801 te aksioneve Kete pakete aksionesh ia ka dhur ar znj Vjollca Bushati, nepet rnjet 
kontratës së dhurimit td aksioneve td dates 15.09.2014. 

Ne date 10.10.2014, shoqeria "Banka Credins" sh.a, ka api 
Regjistrimit, per depozitimin në regjistrin tregtar td kësaj kon 
Rezulton se nga ana e Qendrës Kombëtare td Regjistrimit ës 
aplikimit, me argumentin Se: "Bazuar ne udhëzimin nr. 309, 

ne rast transferimi te aksioneve, lista eplotë e aksionerëve m 
aksionet nominative nga shoqeria "Qendra e Reg/istrimi 
paraqitet dokumenti i identj/ikimit te aksionerit te rL" 
Ndaj vendimit per pezullimin e aplikimit, shoqëria "Banka  I 
ankimore te dates 31.10.2014, prane Drejtorit të Pergj it 
Regjistrimit, i ciii me shkresen nr. 12738/1, date 06.11.20 
pergjigje shoqerise per arsyet e marries së vendimit per pez 
te njejtat arsye si në vendimin e pezullimit. 

kuar prane Qendres Kombëtare td 
ate dhurimi. 
të mane vendimi per pezuilimin e 

'ate 03.06.2014, duhet te paraqitet 
të dhënat e tyre te ident/Ikimitpër 
te Aksioneve" sh.a. Tirane; Të 

redins" sh.a, ka paraqitur kërkesën 
shem te Qendres Kombëtare të 
4 "Kthim Pergjigje", i ka kthyer 

ilimin e aplikimit duke parashtruar 

  

Pala paditese shoqeria "Banka Credins" sh.a, duke mos qen dakort me aktet e mësiperme, me 
and te te cilave eshte pezulluar aplikimi per depozitimin e regjistrin tregtar te kontratës së 
dhurimit, per rivendosjen e të drejtës se cenuar, me date 01.1F.2014  i eshte drejtuar gjykates me 
kerkese padi. 

Gjykata Administrative e Shkallës se Pare Tiranë, pasi ka shqj'rtuar 

rnosrnarrëveshjen, ka rrezuar kërkesëpadinë duke arsyetuar ndCr íë tjera Se: 

Ne rastin konkret, aksioneri Ervin Bushati, 1w transferua nëpermjet kontratës se dhurimit, 
paketën prej 75.801 te aksioneve tek znj. Vjollca Bushati. y transferim kërkon ruajtjen si e 
dhënë elektronike ne regfistrat e titujve, konform nenit 6, te l. it nr. 9879, date 21.02.2008 "Per 
tituft ". Perkufizimi i regjistrarit te titujve dhe funksionet e j/, jepen nga neni 123 dhe 126, te 
hg/it nr. 9879, date 21,02.2008 "Per titujt". 
Ne nenin 123 të ket?/ ligjiparashikohet: "Perkufizimi ". 
"Regjistrari i titujve, ose shkurt reg/istrari është shoqeria ' ionere e hicencuar nga autoriteti, 
që 1w per objekt te veprimtarisë organizimin dhe admi 'istrimin e te dhënave per tituft. 



Regjistrari i titujve nuk mund te kryejë veprimtari te tjera, te ndiyshme nga veprimtaritë per td 
cilat iiçencohet nga autoriteti. 
Regjistri i titujve eshte dokumenti zyrtar dhe hg/or, i mbajtur ne nje forme te caktuar, i ciii 
permban te dhena per pronesine mbi titujt, me transaksionet e kiyera ne iidhje me to apo te 
dhena per vendosjen e titujve si garanci. 
Regjistri i veçantë emërtohet në varësi te iojit të titujve, per regjistrimin e te cult synon 
veprimtaria e reg/istrarit. 
Reg/istrari mund te hicencohet per te reg/istruar nje ose me shumë tituj te percaktuar. 
Ne emërtimin e regjistrarit vendoset në khlapa emërtimi i titujve, per te cilët eshte licencuar per 
te operuar ". 
Ne nenin 126 te ketU iigji parashikohet: "Funksionet e reg/istrarit "• 
"Reg/istrari, ne varesi te titujve, per te ciiet eshte licencuar, k.a sifunksion ofrimin e she rbimit te 
reg/istrimit te titujve, nepermjet organizimit td menyres se mbajtjes se reg/istrit, ne menyre te 
tiiië qe te sigurohen ne cdo kohe te dhena te piota per pronesine mbi titujt, si dhe kufizime te te 
drejtave te pronësisë mbi to. 
Per reahizimin efunksioneve te veta, reg/istrari kaper detyrë. 
1. Td organizojë reg/istrimin e transaksioneve dhe td ndryshimeve perkatese, ne menyre që te 
evidentojë, ne cdo kohe, te dhena mbi zotëruesin e fundit te titujve dhe kushteve, qe çojnë ne 
kufizim te te dreftave te pronësisë mbi titujt ". 
Pra, nje nga funksionet e regjistrarit eshte organizimi i regjistrimit te transaksioneve dhe te 
ndryshimeve perkatese, në menyre qe te evidentojë ne cdo kohe, te dhena mbi zoteruesin efundit 
te titujve dhe kushteve qe come ne kufizim te te dreftave tepronesise mbi titujt. 
Kuptimin e transaksioneve mbi titujt ejep neni 124, i lug/it nr. 9879, date 21.02.2008 "Per titujt' 
sipas te cihit: "Transaksion mbi titujt quhet transferimi me apo pa shperblim i pronesise mbi te 
drejtat e mbartura nga titujt." 
Ne kendveshtrim te kesaf dispozite, aksioneri Ervin Bushati, ka transferuar nepermjet kontratës 
se dhurimit, paketen prej 75.801 te aksioneve tek znj. Vjohica Bushati. Ky transferim aksionesh 
kérkon regjistrimin ne reg/istrat e titujve, prej reg/istrarit "Qendres se reg/istrimit te aksioneve" 
sh. a. Tirane. 
Ne keto kushte, vendimi per pezuhhimin e aphikimit te Qendres Kombetare te Regjistrimit, i ciii 
eshte marre me argumentin Se, pala paditese duhet te paraqiste prane shoqerise "Qendra e 
Regjistrimit te Aksioneve" sh.a. Tirane, listen e plote te aksionarëve me te dhënat e lyre te 
ident/Ikimit per a/csionet nominative, si dhe transferimin e aksioneve, gjen mbeshtetje ne 
dispozitat e hg/it nr. 9879, date 21.02.2008 "Per titujt' si dhe piken 3, te udhezimit nr. 309, date 
03.06.2014 "Per regjistrimin e titujve ne shoqerine "Qendra e reg/istrimit te aksioneve" sh.a. 
Tirane, ne te chin parashikohet: "3. Ne rastet e njofiimit prane Qendres Kombetare te 
Reg/istrimit te transferimit te aksioneve, shoqeria aksionare do te njoftoje edhe listen e plote te 
aksionareve te reg/istruar me pare ne shoqerine "Qendra e Regjistrimit te Aksioneve" sh.a. 
Tiranë. Shoqeria, se bashku me bilancin vjetor kontabeb dhe raportin e auditimit, njoflon listen e 
plote te aksionarëve te reg/istruar me te dhenat e lyre te ident/Ikimit per aksionet nominative, si 
dhe numrin e pergjithshem te te gjithe aksionareve te saj nga shoqeria "Qendra e Reg/istrimit te 
Aksioneve" sh.a. Tirane. 
Permbaflja e pikes 3, te udhëzimit nr. 309, date 03.06.2014 "Per reg/istrimin e titujve ne 
shoqerine "Qendra e regjistrimit te aksioneve" sh.a. Tirane, eshte ne koherencë me permbajtjen 
e nenit 43, te big/it nr. 9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Reg/istrimit". 



Pra, udhëzimi nr. 309, date 03.06.2014 "Per regjistrimin e titujve ne shoqerine "Qendra e 
regjistrimit te aksioneve" sh.a. Tiranë, nuk rezulton tëjetë një akt nenligjor, i ciii cenon parimin 
e ligjshmerise, ashtu sic ka pretenduar paditesi. Per rrjedhofe, kërkimi I pales paditese që 1w te 
bèjë me shfuqizimin e vendimit tie Qendres Kombetare te Regjistrimit date 21.10.2014, per 
pezullimin e aplikimit me numër ceshtfe cN-669048-10-14, eshte i pabazuar ne hg] dhe prova 
dhe si i tillë duhet rrëzuar. 
Nga pala paditëse eshte pretenduar se "Qendra e reg/istrimit te aksioneve" sh.a. Tirane nuk 
rezuiton te fete as rregullisht e azhornuar prane reg/istrit tregtar dhe as e licensuar nga ana e 
AMF, per veprimtarine e reg/istrimit të titufve. 
Ne kendveshtrim dhe mbeshtetfe te pikes 3, te nenit 35, te iigjit nr. 49/2012, paditesi nuk 1w 
provuar para kesaf gjykate faktet e pretenduara dhe konkretisht moshicensimi nga Autoriteti i 
Mbikqyrjes Financiare 1 "Qendres se regjistrimit te aksioneve" sh.a. Tirane. 
Persa i perket pretendimit tfeter te pales paditese Se, udhe2imi nr. 309, date 03.06.2014 "Per 
regjistrimin e titujve ne shoqerine "Qendra e regjistrimit te aksioneve" sh.a. Tirane, eshte 
nxjerre ne kundershtim me nenin 118, te Kushtetutes, pasi (igji nuk 1w autorizuar nxferrfen e 
ket?/ akti nenligjor, gjykata viereson se nuk eshte kompetente nga pikëpamja funksionaie per te 
marre ne shqyrtim kete pretendim te pales paditese. 
Ne hidhfe me kérkimin tfeter te pales paditese qe 1w te beje me shfuqizimin e shkreses nr. 
12 738/1, date 06.11.2014 te Dreftorit te Qendres Kombetare te Regjistrimit per mospranimin e 
ankimit administrativ, g/ykata i referohet nenit 2, te light nr. 49/2012 "Per Organizimin dhe 
Funksionimin e Gfykatave Administrative dhe Gfykimin e Mosmarreveshfeve Administrative ", ne 
te cihin jepet kuptimi 1 aktit administrativ individual. Shkresa nr. 12738/1, date 06.11.2014 e 
Dreftorit te Qendres Kombetare te Reg/istrimit nuk krUon,  ndryshon ose shuan nfe marredhenie 
juridike konkrete dhe Si e tube nuk mund te konsiderohet aht administrativ individual. Me kete 
shkrese nfoftohetpala paditese per shkaqet e marrfes se vendmit per pezulhimin e aphikimit. 
Ne këto kushte, gjykata nuk mund te ndryshoje nje shkrese te thjeshte, e ciba nuk konsiderohet akt 
administrativ, ne kuptim te nenit 2, te big/it nr. 49/2012 "Per Organizimin dhe Funksionimin e 
Gfykatave Administrative dhe Gfykimin e Mosmarrevesh]eve Administrative ". 
Persa me siper, gjykata vlereson se kérkimi e pales paditese, per shfuqizimin e shkreses 
nr. 12738/1, date 06.11.2014 te Dreftorit te Qendres Kombetare te Regflstrimit, nuk glen mbrojte 
furidike ne hg/in nr. 49/2012, dhe si I tulle duhet vendosur rrezimi i t/. 
Ne perfundim te shqyrtimit g/yqesor te kesaf ceshtfe, g/ykata arrin ne konkluzionin se pad/a e 
paraqiturprej pales paditese duhet te rrëzohet si e pabazuar ne big] dhe prova. 

IL 	 Vlerësimi i Givkatës Administrative te Apelit, mbi cëshljet efaktit dhe 
tè•  

Referuar shkaqeve te parashtruara ne ankim nga pala e pad itur, gjendjes ne te ellen paraqiten 
rrethanat e ceshtjes, objektit dhe shkakut td padise, vend" mit të gjykates Administrative të 
Shkallës se Pare Tiranë, dhe argumenteve td dhëna prej saj në pergjigje të pretendimeve td 
paleve, Gjykata Administrative e Apelit (Ne v/im Gjykata e Apelit/kobegji) vlerëson se, gjykata e 
shkallës së pare ka cilësuar drejt faktet dhe interpretuar korrekt ligjin kur ka arritur në 
perfundimin se padia e paditesit është e pabazuar dhe si C tillë duhet rrëzuar. 



Ne vlerësim te këtij ko!egji, shkaqet e ngritura ne ankim nga pala paditese kane te bejnë si me 
cilësimin e fakteve ashtu edhe me menyren e interpretimit dhe zbatimit te Iigjit nga gjykata e 
shkallës se pare. 

Rezuiton se te gjitha pretendimet e ngritura ne ankim nga paia paditese jane parashtruar edhe si 
preteridime gjate gjykimit ne shkalië te pare, ku gjykata e shkallës se pare pasi i ka analizuar ne 
perputhje me dispozitat iigjore te zbatueshme i ka rrëzuar site pabazuara në ligj. 

Pala paditese pretendon Se, sipas Ligjit Nr. 9879, date 21.02.2008 "Per titujt", ne regjistra 
regjistrohen titujt e dematerializuar, te diet perfshihen ne sisteme regjistrimi dhe jane te 
tregtueshem ne burse nepermjet ofertes publike. Ne rastin konkret, aksionet e emertuara nga ana 
e Bankes Credins jane ato me oferte private, te cilat jane ne forme te materializuar dhe qe 
transferimi i tyre eshte i ndervarur nga miratimi i organeve vendimmarrese te shoqerise apo ato 
Iigjore. 

Sa i perket faktit nese "titujt/aksionet", jane apo jo te materializuara (me oferte private apo ofertë 
publike), kjo nuk ndryshon rregu!lin e percaktuar ne nenin 123 e 126 te ligjit nr. 9879, date 
2 1.02.2008 "Per titujt", i ciii percakton qartesisht regjistrimin e titujve pavaresisht ilojit ne nje 
regjister te posaçem i ciii permban dokument zyrtar dhe ligjor. Nepermjet ketij regjistri 
sigurohen ne cdo kohe te dhëna te plota per pronesine mbi titujt, si dhe kufizime te te drejtave te 
pronesise mbi to. 

Ne zbatim te neneve 123 e 126 td Iigjit te lart cituar, MF ka nxjerre nje udhezim te posacem per 
"Per regjistrimin e titujve ", duke krijuar per kete qellim "Qendren e regjistrimit te aksioneve" 
sh.a. Fakti qe ligji parashikon regjistrimin e titujve ne nje regjister, dhe krijimi I nje subjekti te 
licencuar per kete qellim parashikohet shprehimisht ne nenet 123 e 126 te Iigjit Nr. 9879, date 
21 .02.2008 "Per titujt". 

Ne këto rrethana, pretendimi tjeter i pales se paditur se ligji nuk parashikon regjistrimin e titujve 
ne regjistrat para se te kryhet transaksione mbi keto tituj eshte teresisht i pabazuar. I pabazuar 
gjendet edhe pretendimi tjeter i pales paditese se udhezimi nr. 309, date 03.06.2014, ne zbatim 
te te cilit paia e paditur ka nxjerre aktin e pezuiiimit te rregjsitrimit te kontrates se dhurimit te 
aksioneve, vjen ne kundershtim me ligjin S1 i title sipas pales paditese bazuar ne rreguilat e 
gjykimit incidental. Ky udhezim nuk duhej te zbatohej nga organi administrativ apo gjykata, por 
ato duhej te zbatonin drejt per drejt ligjin. Sikurse theksuam me siper, udhëzimi ne fjaie nuk 
vjen në kundershtim me ligjin. Përkundrazi vetë ligji ka percaktuar krijimin e nje regjistri dhe 
menyren e mbajtjes se tij. Udhëzimi nuk ka bërë gje tjeter vecse ka detajuar rreguliat mbi 
mbajtjen e regjistrit. 



Per sa me sipër sikurse drejt 1w konkluduar gjykata e sh les se pare, akti i kundërshtuar në 

padi nga pala paditese nuk vjen në kundërshtim me ndonjë 'ispozite ligjore apo nenligjore, si i 

tillë nuk 1w arsye të shfuqizohet. 

nga gjykata e shkallës se pare si per 

të ligjit, per pasojë vendimi i saj 
ova. 

Gjykata e Apelit pajtohet me të gjitha konkluzionet e arritura 
ceshtjet e faktit ashtu edhe ato td interpretimit dhe zbatim 
duhet të lihet ne fuqi si nje vendim I drejtë i bazuar në ligj e 

PER K El* TO ARSYE 

'I 

Gjykata Administrative e Apelit, në dhomë këshillimi, bazuar në nenin 50, germa "b", të Ligjit 
Nr. 49, date 03.05 .2012 

VENDOSI  

- Lënien në fuqi td vendimit Nr. 223, date 27.01.2115, të Gjykates Administrative td 

Shkallës së Pare Tiranë. 

- Kundër vendimit lejohet rekurs në Kolegjin Administr;tiv te Gjykates së Lartë brenda 30 

ditëve, duke fihluar ky afat nga dita e nesërme e komun kimit të këtij vendimi. 

U shpall në Tiranë, sot me date 12.09.2017. 

Anëtar 	 Anëtare 

Amarildo LAL 
	

Lindita SINANAJ 

d.v 
	

d.v 

Kryesues 

Bari SHYTI 

d.v 

e njëhsuar me origjinalin 


