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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

___________________________________________________________________________ 

Nr. 204/2 i  Regj.Themeltar 

Nr. 204/2 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

Sokol SADUSHI - Kryesues 

Sokol BINAJ  - Anëtar 

Klodian KURUSHI - Anëtar 

 

 në datën  24.06.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen 

administrative, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:  Suela Hima, përfaqësuar nga avokat Arben Vani 

 

OBJEKTI: Revokimin e vendimit nr. 204, datë 17.04.2018 të Gjykatës së Lartë, i 

cili ka vendosur “pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 5106, datë 

05.12.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, të paraqitur 

nga Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare”. 

  

BAZA LIGJORE: Neni 479/6 të Kodit të Procedurës Civile 

 

në çështjen me palë: 

 

PADITËS:  Suela Hima 

 

PADITUR:  Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe diskutoi çështjen në tërësi në 

dhomën e këshillimit, 

 

VËREN 
 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se pala kërkuese Suela 

Hima, ka punuar pranë palës së paditur Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare, prej 

datës 12.10.2012, në disa pozicione të ndryshme. 
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2. Komisioni Disiplinor (KD), pasi ka zhvilluar seancat dëgjimore, në datat 

05.11.2014 dhe 18.11.2014, në përfundim ka marrë vendimin përfundimtar, nr. 749, datë 

21.11.2014, me të cilin ka vendosur: “Marrjen e masës disiplinore “Lirim nga shërbimi 

civil” për nëpunësin civil Suela Hima.”. 

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

kundërshtim me ligjin, i është drejtuar gjykatës me padinë objekt gjykimi. 

4. Gjykata e Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 649, datë 

12.02.2015 ka vendosur: “Rrëzimin e kërkesë padisë”. 

 5. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 5106 (86-2017-5429), 

datë 05.12.2017 ka vendosur: “Ndryshimin e vendimit nr. 649, datë 12.02.2015 të Gjykatës 

Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, në këtë mënyrë: Pranimin e kërkesë padisë së 

paditësit Suela Hima. Shfuqizimin e aktit administrativ vendimit nr. 749 prot., datë 

21.11.2014 të palës së paditur Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare, për largimin 

nga shërbimi civil të paditëses Suela Hima. Detyrimin e palës së paditur Instituti i Sigurisë 

Ushqimore dhe Veterinare të sistemojë paditësen Suela Hima në pozicionin e mëparshëm të 

punës ose në një pozicion tjetër të shërbimit civil të së njëjtës kategori. Detyrimin e palës së 

paditur Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare t’i paguajë paditëses Suela Hima pagën 

nga dita e ndërprerjes së marrëdhënieve financiare deri në ditën e ekzekutimit të këtij 

vendimi”. 

 6. Gjykata e Lartë, me vendimin nr. 204, datë 17.04.2018 ka vendosur: “Pezullimin 

e ekzekutimit të vendimit nr. 5106 (86-2017-5429), datë 05.12.2017 të Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë, të paraqitur nga Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe 

Veterinare”. 

7. Më datë 30.04.2021 pala kërkuese Suela Hima, përfaqësuar nga avokat Arben Vani 

ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë, në thelb parashtron sa vijon: 

 

- Vendimi i formës së prerë, i vënë në ekzekutim nga ana ime përbën  një rivendosje të 

së drejtës sime të shkelur nga ana e të paditurit. 

- Rikthimi im në shërbimin civil nuk mund të shkaktojë ndonjë pasojë të rëndë dhe të 

pariparueshme për askënd. 

- Unë vlerësojë se ligji merr në mbrojtje të posaçme të drejtën subjekteve për 

shpërblimin nga puna, ashtu si atë të atyre që përfitojnë nga detyrimi për ushqim. 

- Jam e bindur se gjykata nuk do të merret në shqyrtim arsye të lidhura me themelin e 

çështjes në një fazë të shqyrtimit të kërkesave siguruese, pavarësisht bindjes se pas 

shqyrtimit të tij. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 

 

8. 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.  

9. 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 (fumus boni juris). Po ashtu, Gjykata duhet të vlerësojë se, në rrethanat e çështjes 
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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.  

10. 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.  

11. 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. 204, datë 17.04.2018 të 

Gjykatës së Lartë, të paraqitur nga Suela Hima, përfaqësuar nga avokat Arben Vani. 

 

 

Tiranë, më datë 24.06.2021 

 

                 ANËTAR                                  ANËTAR                         KRYESUES 

 

 Klodian KURUSHI                   Sokol BINAJ              Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

___________________________________________________________________________ 

Nr. 606/3 i  Regj.Themeltar 

Nr. 606/3  i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

Sokol SADUSHI - Kryesues 

Sokol BINAJ  - Anëtar 

Klodian KURUSHI - Anëtar 

 

 në datën 24.06.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen 

administrative, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:  Shoqëria “Al-Projekt Group” sh.p.k. 

 

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 palë: 

 

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 
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. 
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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. Më datë 25.02.2021 shoqëria “Al-Projekt Group” sh.p.k, 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 

10 vitesh nga data lidhjes së kontratës apo prej 7 vitesh nga nisja e konfliktit 

gjyqësor. 

- Mungesa e aktive dhe likuideve ka sjellë reduktimin e aktivitetit deri në pezullim të tij, 

largimin e punonjësve të kualifikuar, paaftësisë paguese dhe detyrimeve bankare. 

- Pezullimi i pagesës me arsyetimin se Bashkia vuan pasoja të rënda nëse paguan këtë 

shumë (rreth 50.000 euro), nuk qëndron pasi buxheti i Bashkisë Tiranë për vitin 2020 

është rreth 145.000.000 euro. 

11. Sikurse rezultoi nga aktet e fashikullit të gjykimit, kërkesa për revokimin e 

pezullimit me të cilin është vënë në lëvizje Gjykata e Lartë, nuk ishte nënshkruar nga avokati. 

Në këto kushte nga Kolegji u konstatua si e metë dhe me shkresën datë 606/3 prot., datë 

04.03.2021, iu vendos si detyrë palës ankuese të rregullonte të metën e ankimit, sipas neneve 

474 dhe 479 të KPC. 

12. Rezulton se pala kërkuese shoqëria “Al-Projekt Group” sh.p.k, nuk e ka rregulluar 

të metën brenda afatit 10 ditor, duke mos kthyer asnjë përgjigje për rregullimin e të metave. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 

 

13. Kolegji civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e paraqitur 

nga shoqëria “Al-Projekt Group” sh.p.k nuk plotëson parakushtet formale-procedurale për 
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shqyrtimin e tij, pasi nuk është nënshkruar nga avokati dhe si i tillë në bazë të nenit 450, 474 

dhe 479 të Kodit të Procedurës Civile (në vijim KPC), i ndryshuar, nuk duhet të pranohet.  

14. Kolegji vlerëson se procesi i rregullt ligjor ka si element përbërës, midis të tjerash, 

edhe të drejtën e individit për t’iu drejtuar gjykatës, e cila nuk përfshin vetëm të drejtën për të 

filluar një proces, por edhe të drejtën për të pasur, nga ana e gjykatës, një zgjidhje 

përfundimtare për mosmarrëveshjen objekt gjykimi, pasi aksesi në gjykatë duhet të jetë 

substantiv dhe jo thjesht formal. Mohimi i të drejtës për t’iu drejtuar gjykatës dhe për të 

marrë një përgjigje përfundimtare prej saj, lidhur me pretendimet e ngritura, përbën cenim të 

së drejtës themelore për një proces të rregullt ligjor, parashikuar nga neni 42 i Kushtetutës 

dhe neni 6 i KEDNJ-së (shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 14, datë 03.06.2009).   

15. Por, nga ana tjetër, e drejta për t’iu drejtuar një gjykate nuk është absolute. Kjo e 

drejtë mund të jetë pjesë e kufizimeve (veçanërisht lidhur me kushtet e pranimit të një 

apelimi), por kufizimet nuk duhet të jenë të tilla sa të dëmtojnë vetë thelbin e të drejtës. Ato 

duhet të ndjekin një qëllim legjitim dhe mjetet e përdorura duhet të jenë përpjesëtimore me 

qëllimin që kërkohet të arrihet (shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 30, datë 

17.06.2010). Në këtë kuptim, Kolegji vlerëson se e drejta e aksesit në gjykatë apo e ankimit 

sipas neneve 42 dhe 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë si dhe neneve 6 dhe 13 të 

K.E.D.Nj mund të kushtëzohet nga disa aspekte formal-procedurale, nga forma dhe afate të 

caktuara, të cilat nuk mohojnë thelbin e së drejtës, por nga ana tjetër garantojnë të drejtat e 

palëve të tjera për siguri juridike dhe i shërbejnë miradministrimit të drejtësisë në përgjithësi. 

16. Kolegji thekson se nisur nga natyra e gjykimit në Gjykatën e Lartë dhe të 

përqendrimit (kompetencës) të saj në probleme të ligjit, pa ndihmën e një avokati, procesi 

nuk mund të kontribuojë në mënyrë të dobishme në shqyrtimin e çështjeve juridike që 

qëndrojnë në thelb të mosmarrëveshjeve (shih vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 25, datë 

30.07.2003).  

17. Edhe GJEDNJ në jurisprudencën e saj është shprehur se fakti që aplikanti ishte në 

gjendje të paraqiste çështjen e tij përpara një gjykate nuk përmbush domosdoshmërisht në 

vetvete kërkesat e nenit 6 § 1 të KEDNJ-së. Rregullat që disiplinojnë hapat formal që duhen 

ndërmarrë për paraqitjen e një ankimi synojnë të sigurojnë miradministrimin e drejtësisë. Nga 

ana tjetër, është kërkesë e nenit 6/1 të KEDNJ-së, që mospranimi i një ankimi në Gjykatën e 

Lartë të mos cenojë thelbin e të drejtës së ankimuesit për t’iu drejtuar gjykatës (shih vendimet 

e GJEDNJ-së në çështjet Société Anonyme Sotiris dhe Nikos Koutras Attee kundër Greqisë, 

datë 16.11.2001; Brualla Gómez de la Torre kundër Spanjës, datë 19.12.1997, Saez Maeso 

kundër Spanjës, datë 09.11.2004).  

18. Në këtë linjë arsyetimi Kolegji sjell në vëmendje ndryshimet që pësoi neni 474 i 

KPC, me Ligjin nr. 38/2017. Kështu, neni 474 i pandryshuar i KPC parashikonte se: “Rekursi 

që i drejtohet Gjykatës së Lartë nënshkruhet nga vetë pala, avokati apo përfaqësuesi i tij i 

pajisur me prokurë.” Kurse neni 474, i ndryshuar ka parashikuar se: “Rekursi i paraqitur në 

Gjykatën e Lartë duhet të nënshkruhet nga  avokati që  e  përfaqëson  palën  dhe  nëse  pala  e  

kërkon,  edhe nga kjo e fundit.”  

19. Sipas nenit 474 të ndryshuar, rekursi duhet të nënshkruhet detyrimisht dhe me 

pasojë papranueshmërie, nga avokati.  Ndryshimi i kësaj dispozite u diktua nga specifikat e 

gjykimit në Gjykatën e Lartë, nga kompetenca funksionale e kësaj gjykate, e cila ka për detyrë 

themelore të garantojë interpretimin përfundimtar dhe të unifikuar të ligjit; nga shkaqet se pse 

mund të ngrihet rekursi në Gjykatën e Lartë, të cilat kufizohen kryesisht në çështje të 

interpretimit të ligjit etj.  

20. Me anë të këtij ndryshimi ligjvënësi synoi nga njëra anë të garantojë mbrojtjen 

profesionale të palës ndërgjyqëse në Gjykatën e Lartë që në momentin fillestar të vënies në 

lëvizje të kësaj Gjykate nëpërmjet rekursit dhe jo vetëm për mbrojtjen në seancë dëgjimore. 

Nga ana tjetër, nënshkrimi nga avokati do të shërbejë si filtër paraprak për të shmangur 

rekurset haptazi të pambështetura të palëve ndërgjyqëse, si rrjedhojë e mungesës së njohurive 
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profesionale mbi ligjin, duke shmangur kështu edhe mbingarkesën e Gjykatës së Lartë me 

rekurse të tilla, çka i shërben miradministrimit të drejtësisë. 

21. Në vijim të këtij arsyetimi, nisur interpretimi teleologjik dhe qëllimi i ligjvënësit 

Kolegji vlerëson se neni 474 i ndryshuar i KPC, edhe pse rregullon formën se si duhet të 

paraqitet rekursi në Gjykatën e Lartë, do të duhet të gjejë zbatim në mënyrë të zgjeruar për të 

gjitha aktet e tjera procedurale, me të cilat palët artikulojnë pretendimet e tyre dhe me të cilat 

vihet në lëvizje Gjykata e Lartë, në rastet kur sipas ligjit kjo e fundit ka kompetencën 

funksionale të shqyrtojë pretendime të tilla.  

22. Kolegji sjell në vëmendje kërkesat për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë sipas nenit 479 të KPC apo ankimet e veçanta që paraqiten 

drejtpërdrejtë në Gjykatën e Lartë kundra vendimeve të ndërmjetme apo jopërfundimtare të 

gjykatave të shkallës së parë apo të gjykatave të apelit, me të cilat është disponuar mbi 

juridiksionin apo kompetencën sipas neneve 62 dhe 63 të KPC. Këto të fundit, duke qenë akte 

me të cilat vihet në lëvizje Gjykata e Lartë, do të duhet të plotësojnë të njëjtat kushte të formës 

njëlloj sikurse rekursi sipas nenit 474 të KPC, për sa kohë dispozitat e veçanta në lidhje me to 

nuk parashikojnë ndryshe. 

23. Një interpretim i ngushtë i nenit 474, nuk do të garantonte dot qëllimin për të 

shmangur vënien në lëvizje të Gjykatës së Lartë me kërkesa apo ankime haptazi të 

pambështetura për shkak të mungesës së njohurive profesionale të palës ndërgjyqëse. Detyrimi 

procedural që i vihet palës ndërgjyqëse për nënshkrimin nga avokati të çdo lloj akti me të cilin 

i drejtohet Gjykatës së Lartë, nuk kushtëzohet nga lloji i mjetit të ankimit, por nga lloji i 

gjykatës se kujt pala i drejtohet, për shkak të kompetencës funksionale specifike që ajo ka. 

24. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson pala kërkuese nuk ka rregulluar të 

metën e ankimit të veçantë drejtuar Gjykatës së Lartë, brenda afatit ligjor 10 ditor dhe sipas 

neneve 450/b dhe 476 të KPC duhet të vendoset mospranimi i ankimit.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

 Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 1 pika 2, nenit 63 të ligjit 

nr. 49/2012 “Për Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative” 

dhe nenit 450, 476,  479 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

V E N D O S I: 

 

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. 

 

 

Tiranë, më datë 24.06.2021 

 

 

 

         ANËTAR                       ANËTAR                              KRYESUES 

 

  Klodian KURUSHI            Sokol BINAJ          Sokol SADUSHI 
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