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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

___________________________________________________________________________ 

Nr. 606/4 i  Regj.Themeltar 

Nr. 606/4 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë prej: 

 

Sokol SADUSHI - Kryesues 

Sokol BINAJ  - Anëtar 

Klodian KURUSHI - Anëtar 

 

 në datën 16.09.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen 

administrative, që u përket palëve:  

 

KËRKUES: Shoqëria “Al-Projekt Group” sh.p.k, përfaqësuar nga Avokat Engjëll 

Allajbej. 

 

OBJEKTI: Revokimin dhe/ose ndryshimin e vendimit nr. 606 datë 14.11.2018 të 

Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, duke vendosur heqjen e 

pezullimit të ekzekutimit të vendimit nr. 4957, datë 06.05.2013 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 

2336, datë 11.06.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. 

  

BAZA LIGJORE: Neni 472, 479, 485 të Kodit të Procedurës Civile, nenet 92, 106 dhe 

419 e vijues të Kodit Civil. 

 

në çështjen me: 

 

PADITËS:  Al-Projekt Group sh.p.k. 

 

PADITUR:  Bashkia Tiranë. 

 

 

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 
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1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se pala paditëse shoqëria 

“Al-Projekt Group” sh.p.k dhe pala e paditur Bashkia Tiranë, ka lidhur një kontratë shërbimi 

Projektimi nr. 8621, datë 08.11.2010. 

2. Për sa më sipër, paditësi duke pretenduar se pala e paditur ka vepruar në 

kundërshtim me ligjin duke mos likuiduar detyrimet përkatëse, i është drejtuar gjykatës me 

padinë objekt gjykimi. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 4957, datë 06.05.2013 ka 

vendosur: “Pranimin e padisë. Detyrimin e të paditurit Bashkia Tiranë t’i paguajë paditësit 

“Al-Projekt Group sh.p.k. shumën 5.868.000 Lekë si detyrim i papaguar nga kontrata e 

shërbim Projektimi nr. 8621, datë 08.11.2010”. 

 4. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 3196, datë 24.09.2014 ka vendosur: “ 

Lënien në fuqi të Vendimit nr. 4957, datë 06.05.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë”. 

 5. Gjykata e Lartë, me vendimin Nr. 00-2017-93, datë 25.01.2017 ka vendosur: 

“Prishjen e vendimit Nr. 3196, datë 24.09.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dërgimin e 

çështjes për rishqyrtim Gjykatës Administrative të Apelit”. 

 6. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 2336, datë 11.06.2018 

ka vendosur: “ Lënien në fuqi të vendimit nr. 4957, datë 06.05.2013 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë”. 

 7. Gjykata e Lartë, me vendimin nr. 606, datë 14.11.2018 ka vendosur: “ Pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit nr. 4957, datë 06.05.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

lënë në fuqi me vendimin nr. 2336, datë 11.06.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit 

Tiranë, të paraqitur nga Bashkia Tiranë”. 

 8. Gjykata e Lartë, me vendimin nr. 606/1, datë 20.02.2019 ka vendosur: 

“Mospranimin e kërkesës për revokimin dhe/ose ndryshimin e vendimit nr. 606 datë 

14.11.2018 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, duke vendosur heqjen e pezullimit 

të ekzekutimit të vendimit nr. 4957, datë 06.05.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

lënë në fuqi me vendimin nr. 2336, datë 11.06.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit 

Tiranë, të paraqitur nga Al-Projekt Group sh.p.k”. 

9. Gjykata e Lartë, me vendimin nr. 606/2, datë 15.02.2021 ka vendosur: 

“Mospranimin e kërkesës për revokimin e vendimit nr. 606, datë 14.11.2018 të Gjykatës së 

Lartë, të paraqitur nga Al-Projekt Group sh.p.k”. 

10. Gjykata e Lartë, me vendimin nr. 606/3, datë 24.06.2021 ka vendosur: 

“Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala kërkuese shoqëria “Al-Projekt Group” sh.p.k 

për revokimin dhe/ose ndryshimin e vendimit nr. 606 datë 14.11.2018 të Kolegjit 

Administrativ të Gjykatës së Lartë, duke vendosur heqjen e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit nr. 4957, datë 06.05.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me 

vendimin nr. 2336, datë 11.06.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë”. 

11. Në datë 13.07.2021 shoqëria “Al-Projekt Group” sh.p.k, përfaqësuar nga Avokat 

Engjëll Allajbej, ka paraqitur përsëri në Gjykatën e Lartë një kërkesë për revokimin e 

pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, dhënë me vendimin nr. 606, 

datë 14.11.2018 të Gjykatës së Lartë, ku në thelb parashtron sa vijon: 

- Shoqëria ka pësuar dëm ekonomik të konsiderueshëm nga mos-shlyerja e faturës prej 

8 vitesh nga data lidhjes së kontratës apo prej 5 vitesh nga nisja e konfliktit gjyqësor. 

- Shoqëria duhet të vazhdojë me ekzekutimin e këtij vendimi dhe dëmi që i shkaktohet 

është shumë herë më i madh se dëmi i palës së paditur Bashkia Tiranë e cila përbën 

vetëm 0.00001 % të buxhetit të saj. 

- Në kushtet kur buxheti i Bashkisë Tiranë nuk është më i bllokuar, atëherë ekziston 

mundësia për ekzekutimin e këtij vendimi dhe nuk ekzistojnë më arsye për pezullimin e 

këtij vendimi. 
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II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 

 

12. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë vlerëson se, në bazë dhe për zbatim të 

nenit 479, paragrafi i gjashtë i Kodit të Procedurës Civile, vendimi për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë mund të ndryshohet pjesërisht ose 

tërësisht përmes revokimit, nëse pala e interesuar investon Gjykatën me kërkesë, duke 

parashtruar shkaqe dhe arsye ligjore, ashtu sikurse, eventualisht, edhe paraqitjen e provave 

përkatëse, mbi të cilat pala bazon pretendimet e saj, në funksion edhe të detyrimit ligjor të 

rrjedhur nga neni 12 i Kodit të Procedurës Civile.  

13. Gjykata vendos caktimin e masave të përkohshme procedurale, në ato raste, kur 

ekziston një dyshimi i 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). Po ashtu, Gjykata duhet të vlerësojë se, në rrethanat e çështjes 

ekziston një rrezik i atëçastshëm dhe evident për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të 

pariparueshëm. 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 këtë analizë, Kolegji vlerëson se, revokimi i vendimit të pezullimit ka vend të 

pranohet vetëm në ato raste kur pala e interesuar paraqet shkaqe, arsye ligjore apo edhe 

prova, të cilat janë evidentuar pas dhënies së vendimit të formës së prerë, që nuk njiheshin 

dhe nuk kishin mundësi të njiheshin më parë prej saj dhe gjykatës. Çdo forum gjyqësor nuk 

mund të disponojë në mënyrë të ndryshme mbi të njëjtat fakte, sepse në të kundërt do të 

përbënte cenim të parimit të sigurisë juridike.  

15. Duke ju rikthyer kërkesës, objekt gjykimi, për revokimin e vendimit të 

ndërmjetëm të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, Kolegji Administrativ i 

Gjykatës së Lartë vlerëson se është e pabazuar në ligj dhe, si e tillë, duhet të rrëzohet. Kolegji 

vlerëson se nga data e vendimmarrjes së ndërmjetme të pezullimit të ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë dhe deri më sot nuk ka ndryshuar asgjë nga kushtet dhe kriteret e 

caktimit të masës së përkohshme procedurale. Për rrjedhojë, këto mbeten thjesht pretendime 

hipotetike dhe për këtë shkak kërkesa për revokim nuk duhet të pranohet. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

 Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 1 pika 2 e ligjit nr. 49/2012 

“Për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative” dhe nenit 

479 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës për revokimin e vendimit nr. 606, datë 14.11.2018 të 

Gjykatës së Lartë, të paraqitur nga shoqëria “Al-Projekt Group” sh.p.k, përfaqësuar nga 

Avokat Engjëll Allajbej. 

 

Tiranë, më datë 16.09.2021 

 

 

        ANËTAR                       ANËTAR                             KRYESUES 

 

  Klodian KURUSHI             Sokol BINAJ           Sokol SADUSHI 

 


