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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 
Nr. 51/1 i Regjistrit Themeltar 
Nr. 51/1 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. 
51/1/2021, që u përket palëve: 

 
KËRKUES:   Shoqëria "T.T. Alba Lam" sh.p.k. 
 
OBJEKTI:  Revokimin e pezullimit nr. 51, datë 28.10.2021 të Kolegjit Administrativ 

të Gjykatës së Lartë. 
 
BAZA LIGJORE:  Neni 479/6 i Kodit të Procedurës Civile 
 
në çështjen administrative me palë: 
 
PADITËS:  Shoqëria "T.T. Alba Lam" sh.p.k. 
 
E PADITUR: Bashkia Tiranë 
 
OBJEKTI: Detyrimin e Bashkia Tiranë t'i paguajë shoqërisë "T.T.A ALBA LAM" 

sh.p.k. shumën 78.611.500 lekë (shtatëdhjetë e tetë milion e gjashtëqind e 
njëmbëdhjetëmijë e pesëqind), për shkak të rishikimit të vlerës së 
kontratës në përputhje me inflacionin vjetor të publikuar, i cili i shtohet 
preventivit vjetor, nga data 26.10.2009 deri në datën 26.10.2014. 
Detyrimin e Bashkisë Tiranë, t'i paguajë shoqërisë "T.T.A ALBA LAM" 
sh.p.k. shumën prej 6.451.644 lekë (gjashtë milion e katërqind e 
pesëdhjetë e njëmijë e gjashtëqind e dyzet e katër), si normë interesi për 
shkak të vonesës në përmbushjen e detyrimit kontraktual të mësipërm. 
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KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 
 
pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe diskutoi në dhomë këshillimit 

çështjen në tërësi, 
 

 VËREN: 
 

I. Rrethanat e çështjes 
 

1.Rezulton se Shoqëria "T.T. Alba Lam" sh.p.k., ka marrë pjesë si ofertues në procedurën e 
prokurimit me objekt "Pastrimi i pjesës lindore-2 të qytetit të Tiranës", me Autoritet Kontraktor 
Bashkia Tiranë, ku dhe ka rezultuar fitues 

2. Midis palës paditëse, shoqërisë "T.T. Alba Lam" sh.p.k., në cilësinë e kontraktuesit dhe 
Bashkisë së Tiranës, në cilësinë e autoritetit kontraktor, pas zhvillimit të procedurave të 
prokurimit publik është lidhur kontrata e sipërmarrjes nr. 8512, datë 05.09.2008, me objekt "Për 
pastrimin e Pjesës Lindore-2 të Qytetit të Tiranës", afat 5 (pesë) vjet. Vlera vjetore e kontratës, 
në përputhje me preventivin e punimeve për të gjitha operacionet e punës është 188.110.979 
lekë, me TVSH në vit. 

3. Midis palëve ndërgjyqëse është lidhur shtesë kontrata nr. 10367/6, datë 22.10.2013 me 
objekt "Pastrimi i pjesës lindore-2 të Qytetit të Tiranës", me afat realizimi 365 ditë kalendarike. 
Vlera e kontratës në përputhje me preventivin e punimeve për të gjitha operacionet e punës është 
188.007.384 lekë me TVSH në vit. 

4. Referuar nenit 27.1 të kontratës, shoqëria "T.T. Alba Lam" sh.p.k., i ka dërguar Bashkisë 
Tiranë kërkesë për rishikimin vlerës së kontratës, konkretisht me shtesat nr. 116 prot., datë 
09.11.2009, nr. 13 prot., datë 09.02.2010; nr. 108 prot.,datë 11.11.2010; nr. 212 prot., datë 
05.07.2011; nr. 253 prot., datë 03.11.2011; nr. 332 datë 06.03.2012; nr. extra prot., datë 
06.11.2013; nr. 458 prot., datë 05.08.2014; nr. 132 prot. datë 08.01.2016; nr. 166 prot., datë 
24.10.2016. 

5. Duke qenë se nga ana e paditësit është përmbushur detyrimi për kryerjen e shërbimit të 
pastrimit sipas kontratës, por nga ana e palës së paditur Bashkia Tiranë nuk është përmbushur 
detyrimi për rishikimin e vlerës së kontratës në përputhje me inflacionin vjetor të publikuar edhe 
pas kërkesave shoqërisë, kjo e fundit i është drejtuar gjykatës me padi. 

6. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 3287, datë 
24.07.2017 ka vendosur: “1. Pranimin e pjesshëm të kërkesë-padisë. 2. Detyrimin e palës së 
paditur Bashkia Tiranë që t'i paguajë palës paditëse shoqërisë "TTA ALBA LAM" shpk. shumën 
prej 71.452.986 (shtatëdhjetë e një milion e katërqind e pesëdhjetë e dy mijë e nëntëqind e 
tetëdhjetë e gjashtë) lekë, shumë e cila rrjedh nga rivlerësimi sipas normës së inflacionit të 
publikuar nga INSTAT. 3. Rrëzimin e kërkesëpadisë për pjesën tjetër të objektit të padisë…” 

7. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 112 (86-2021-143), datë 
22.02.2021 ka vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 3287 datë 24.07.2017 të Gjykatës 
Administrative të Shkallës së Parë Tiranë...” 

8. Kundër të Gjykatës Administrative të Apelit, ka paraqitur rekurs pala e paditur Bashkia 
Tiranë.  

9. Avokatura e Shtetit ka paraqitur përpara Gjykatës së Lartë kërkesë për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit nr. 112 (86-2021-143) të Gjykatës Administrative të Apelit. 
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10.  Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me vendimi nr. 51 datë 28.10.2021 ka 
vendosur: “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 112 (86-2021-143) datë 22.02.2021, të 
Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.”  

11. Ndodhur në këto kushte kërkuesi shoqëria "T.T. Alba Lam" shpk. i është drejtuar 
Gjykatës së Lartë me kërkesë për revokimin e vendimit  pezullimit të ekzekutimit të vendimit nr. 
112 (86-2021-143), datë 22.02.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit, të vendosur me 
vendimin nr. 51 regj, datë 28.10.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. Në kërkesë 
pala paditëse ka pretenduar ndër të tjera se: 

- Kërkesa për pezullimi nuk kishte të bashkëlidhur prova shkresore të rëndësishme që do të 
legjitimonin kërkimin për pezullimin e ekzekutimit të vendimit. 

- Vendimmarrja e Kolegjit Administrativ ka cenuar parimet e procesit të rregullt ligjor për 
sa i përket formimit të trupit gjykues. 

- Vlerësojmë se vendimi është i pavlefshëm dhe rrjedhimisht duhet të revokohet pasi një 
prej anëtarëve të trupit gjykues ndodhej në kushtet e konfliktit të interesit. 

- Rezulton se djali i gjyqtarit A.Kalaja ushtron detyrën e specialistit në Sektorin e 
Gjyqësorit, Drejtoria e Ankimeve, Drejtoria e Përgjithshme Juridike e Aseteve dhe e 
Licensimit. Ka qenë pikërisht djali i  tij i cili ka paraqitur rekurs pranë Gjykatës së Lartë. 

- Gjyqtari  ndodhet në kushtet e konfliktit të interesit parashikuara nga nenit 72 të Kodit të 
Procedurës Civile. 

- Gjyqtari nuk është pjesë e Kolegjit Administrativ dhe nuk është e qartë mënyra e caktimit 
të tij për shqyrtimin e kërkesës për pezullim. 
 
II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ  

 
12. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim 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 
evident 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. 

13. Revokimi i pezullimit të ekzekutimit të vendimit nuk është i pranueshëm, nëse bazohet në 
të njëjtat argumente ligjore ose fakte të ngritura në shqyrtimin e kërkesës për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit. Kolegji vlerëson se nuk ka asnjë pengesë për ngritjen e kërkesës për 
revokim, nëse ajo bazohet në rrethana të reja, ku përfshihen jo vetëm ndodhja e fakteve të reja 
krijuese të së drejtës apo të periculum in mora, por edhe përdorimi i provave të reja. Mungesa në 
kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore passjell mospranimin e kërkesës për revokimin 
e pezullimit të vendimit. 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. 

14. Kolegji vlerëson se kërkesa për revokimin e vendimit të ndërmjetëm të pezullimit të 
vendimit gjyqësor të formës së prerë, e paraqitur nga pala paditëse, është e pabazuar në prova 
dhe në ligj dhe, si e tillë, duhet të rrëzohet. Konstatohet se nga data e marrjes së vendimit të 
pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor dhe deri më sot, nuk kanë ndryshuar kushtet dhe 
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kriteret që kanë ndikuar në caktimin e masës së përkohshme procedurale. Paditësi në kërkesën 
për revokimin e vendimit nuk paraqet shkaqe për të provuar se rrethanat për të cilat është 
vendosur masa e pezullimit kanë ndryshuar. Në kërkesë e paraqitur paditësi nuk ka parashtruar 
rrethana që provojnë rëndimin e pozitës së tij, si pasojë e pezullimit të ekzekutimit të vendimit, 
madje në tërësi ai nuk e pretendon një fakt të tillë. Shkaqet e paraqitura në kërkesë përbëjnë në 
thelb një ankim ndaj vendimit të pezullimi të ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Administrative 
të Apelit. 

15. Kolegji vlerëson se pretendimi i kërkuesit për cenimin e procesit të rregullt ligjor për 
shkak se gjyqtari i trupës gjykuese ka qenë në kushtet e konfliktit të interesit, për shkak se djali i 
tij është i punësuar pranë palës që ka paraqitur rekursin ndaj vendimmarrjes së Gjykatës 
Administrative të Apelit, është i pabazuar në prova. Rekursi i Bashkisë Tiranë është nënshkruar 
nga përfaqësuesi A.Dokushi. Referuar dispozitës ligjore nuk vërtetohet se gjyqtari ndodhet në 
ndonjë nga rastet e papajtueshmërisë për gjykimin e çështjes, referuar nenit 72 të KPC. Sipas 
pikës 5 të këtij neni “Gjyqtari është i detyruar të heqë dorë nga gjykimi i një çështjeje konkrete  
kur: …5. është kujdestar, punëdhënës i njërës prej palëve, administrator ose ka  një  detyrë  
tjetër  në  një  ent,  shoqatë,  shoqëri  ose  institucion tjetër që ka interesa për çështjen në gjykim; 

16. Kolegji vlerëson se fakti që djali i gjyqtarit është i punësuar pranë palës së paditur, nuk 
përbën shkak që të provojë se paanësia e gjyqtarit në gjykimin e çështjes objekt gjykimi, është 
cenuar. Pretendimi për papajtueshmëri të gjyqtarit duhet të provojë se ekzistenca e një rrethane 
apo kryerja e një veprimi ka qenë e tillë që ka ndikuar në vendimmarrjen gjyqësore. Në këtë rast, 
djali i gjyqtarit, i cili është i punësuar pranë Bashkisë Tiranë nuk shfaq dhe nuk mbart interes të 
drejtëpërdrejtë dhe as të tërthortë nga mosmarrëveshja objekt gjykimi. Rezulton se ai nuk ka 
nënshkruar në cilësinë e përfaqësuesit as rekursin ndaj çështjes së themelit dhe as kërkesën për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit, pasi kjo e fundit është bërë nga Avokatura e Shtetit. 

17. Për rrjedhojë, Kolegji çmon se kërkesa për revokim e vendimit të pezullimit të 
ekzekutimit është haptazi e pabazuar dhe si e tillë nuk duhet të pranohet. 
 

PËR KËTO ARSYE, 
 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë mbështetur në nenin 1, pika 2, nenin 29 të ligjit nr. 
49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” i 
ndryshuar, si dhe nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile; 

 
VENDOSI: 

 
Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi shoqëria "T.T. Alba Lam" shpk., për 
revokimin e vendimit nr. 51 Regjistri, datë 28.10.2021, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së 
Lartë. 

Tiranë, më 25.01.2022 
 
          ANËTAR                                ANËTAR                                            KRYESUES 
 

Medi BICI     Asim VOKSHI                                 Sokol SADUSHI 
 


