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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

___________________________________________________________________________ 

Nr.242/2 i  Regj.Themeltar 

Nr.242/2 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

    Kolegji Administrativ  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

Sokol SADUSHI - Kryesues 

Ervin PUPE  - Anëtar 

Ilir PANDA  - Anëtar 

 

 në datën 16.03.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen 

administrative, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:  Tatyana Pak, Jessica Kallmeti, përfaqësuar nga avokat Erajd Dobjani. 

 

OBJEKTI: Revokimin e vendimit nr. 242 datë 05.06.2018 të Kolegjit 

Administrativ të Gjykatës së Lartë, që ka vendosur pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 2513, datë 06.06.2017 të Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë, që ka ndryshuar vendimin nr. 3598 

datë 11.07.2016 Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

  

BAZA LIGJORE: Neni 1, pika 2 i ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe 

gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, neni 12, 479/6 i Kodit 

të Procedurës Civile, nenet 41, 42 të Kushtetutës, neni 6 paragrafi 1, 

neni 13 dhe neni 1 i Protokollit 1, i Konventës Evropiane të të Drejtave 

të Njeriut (KEDNJ). 

 

në çështjen me palë: 

 

PADITËS:  Gëzim Kallmeti. 

 

PADITUR:  Këshilli i Ministrave, Bashkia Tiranë etj. 

 

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 

Tatyana Pak dhe Jessica Kallmeti janë trashëgimtar të palës paditëse Gëzim Kallmeti, të cilit 
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me VKM nr. 286, datë 13.04.2016 i është shpronësuar për interes publik prona nr. 2/94, ZK 

nr. 8150,  me sipërfaqe trualli 30 m2, sheshit “Avni Rustemi” dhe Pazarit të ri. 

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

kundërshtim me ligjin dhe duke kundërshtuar vlerën e shpronësimit, i është drejtuar gjykatës 

me padinë objekt gjykimi. 

3. Gjykata e Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 3598 datë 

11.07.2016 ka vendosur: “Rrëzimin e kërkesë padisë me nr. 3758 akti me palë paditëse Gëzim 

Kallmeti”. 

 4. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 2513, datë 06.06.2017 

ka vendosur: “ Ndryshimin e vendimit nr. 3598 datë 11.07.2016 të Gjykatës Administrative e 

Shkallës së Parë Tiranë. Pranimin e padisë së paditësit Gëzim Kallmeti. Ndryshimin e 

pjesshëm të VKM-së nr. 286 datë 13.04.2016 sa i përket vlerës, me anë të të cilit është 

shpronësuar prona publike për interes publik. Detyrimin e palëve të paditura që të 

shpërblejnë paditësin me vlerën e plotë në shumën 13.081.650 lekë. Detyrimin e palës së 

paditur Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë të paguaj paditësin Gëzim Kallmeti 

diferencën e shumës së shpronësimit në vlerën 10.239.909 lekë”. 

 5. Gjykata e Lartë, me vendimin nr. 242 datë 05.06.2018 ka vendosur: “Pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 2513, datë 06.06.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, 

që ka ndryshuar vendimin nr. 3598 datë 11.07.2016 Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Tiranë, të paraqitur nga Bashkia Tiranë”. 

 6. Gjykata e Lartë, me vendimin nr. 242/1 datë 08.04.2019 ka vendosur: 

“Mospranimin e kërkesës për revokimin e vendimit nr. 242 datë 05.06.2018 të Kolegjit 

Administrativ të Gjykatës së Lartë, që ka vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 

2513, datë 06.06.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, që ka ndryshuar vendimin 

nr. 3598 datë 11.07.2016 Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, të paraqitur 

nga Gëzim Kallmeti”. 

7. Më datë 01.03.2021, pala kërkuese Tatyana Pak dhe Jessica Kallmeti, përfaqësuar 

nga avokat Erajd Dobjani ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për revokimin e 

pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, dhënë me vendimin nr. 242 

datë 05.06.2018 të Gjykatës së Lartë, ku në thelb parashtron sa vijon: 

- Në bazë të nenit 479 paragrafi 6 të Kodit të Procedurës Civile, sipas jurisprudencës 

më të fundit të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, revokimin i vendimit bëhet 

kur pala paraqet shkaqe ligjore  apo dhe prova. 

- Ky vendim duhet të revokohet pasi, mbas dhënies së vendimit të pezullimi 05.06.2018 

dhe të mospranimit të kërkesës për revokim datë 08.04.2019, ka ndërruar jetë paditësi 

Gëzim Kallmeti, i cili ka lënë bashkëshorten dhe të bijën pa burime financiare dhe 

vetëm me ndihmë ekonomike. 

- Gjykata Kushtetuese ka vendosur shfuqizimin e nenit 7 pika 2 shkronja “a” dhe “b” 

të ligjit nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të 

kompensimit të pronave” dhe shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të 

pikave 16/2, 16/4 dhe 18 të VKM nr. 223, datë 23.03.2016 “Për përcaktimin e 

rregullave dhe të procedurave për vlerësimin dhe shpërndarjen e fondit financiar e 

fizik për kompensimin e pronave”, duke përcaktuar se shpërblimi simbolik i 

pronarëve të ligjshëm nuk është në përputhje me detyrimet kushtetuese dhe 

konventore. 

- Në rrethanat aktuale nuk vijojnë të jenë të pranishme ato shkaqe faktike dhe ligjore që 

lidhen me dëmin e rëndë dhe të pariparueshëm, pasi Bashkia Tiranë nuk detyrohet 

nga ku vendim dhe nuk tërheq asnjë interes të drejtpërdrejtë apo të tërthortë nga ky 

vendim. 

- Një zgjidhje e ngjashme është mbajtur edhe në vendimin nr. 346/2, datë 15.02.2021 

me palë Teuta Papavasili, në të cilin Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë ka 

pranuar se organi administrativ ZVRPP Vlorë që kishte bërë kërkesën nuk kishte 

asnjë interes direkt apo indirekt për çështjen objekt shqyrtimi.     
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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 (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.  

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. 242 datë 05.06.2018 të Kolegjit 

Administrativ të Gjykatës së Lartë, që ka vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 

2513, datë 06.06.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, që ka ndryshuar vendimin 

nr. 3598 datë 11.07.2016 Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, të paraqitur nga 

pala kërkuese Tatyana Pak dhe Jessica Kallmeti, përfaqësuar nga avokat Erajd Dobjani. 

 

Tiranë, më datë 16.03.2021 

 

 

         ANËTAR                       ANËTAR                             KRYESUES 

 

       Ilir PANDA             Ervin PUPE                   Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

___________________________________________________________________________ 

Nr. 323/2 i  Regj.Themeltar 

Nr. 323/2 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

      Kolegji Administrativ  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

Sokol SADUSHI - Kryesues 

Ervin PUPE  - Anëtar 

Ilir PANDA  - Anëtar 

 

 në datën 16.03.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen 

administrative, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:  Arjan Demçe 

 

OBJEKTI: Revokimin/ndryshimin e vendimit të pezullimi të Gjykatës së Lartë nr. 

323, datë 05.06.2018, i cili ka pezulluar ekzekutimin e vendimit nr. 

604 (86-2018-684), datë 15.02.2018 të Gjykatës Administrative të 

Apelit Tiranë dhe vendimit nr. 2327, datë 25.05.2017 të Gjykata e 

Administrative e Shkallës së Parë Tiranë. 

  

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

 

në çështjen me palë: 

 

PADITËS:  Arjan Demçe. 

 

PADITUR:  Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit. 

 

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 Arjan 

Demçe, i është drejtuar palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, për 

njohjen e gradës policore “Komisar” në përputhje me funksionin. 
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2. 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. 

3. Gjykata e Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 2327, datë 

25.05.2017 ka vendosur: “Pranimin e kërkesë padisë. Konstatimin pjesërisht absolutisht ë 

pavlefshëm të urdhrit nr. 2847 datë 09.03.2016 të Drejtorit të Policisë së Shtetit për sa i 

përket mbajtjes së gradës policore “Nën/Komisar” për paditësin Arjan Demçe.  Detyrimin e 

Policisë së Shtetit ti njohë paditësit Arjan Demçe gradën policore “Komisar” në përputhje 

me funksionin sipas urdhrit nr. 2847 datë 09.03.2016 të Drejtorit të Policisë së Shtetit”. 

 4. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 604 (86-2018-684), 

datë 15.02.2018 ka vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 2327, datë 25.05.2017 të 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë”.  

 5. Gjykata e Lartë, me vendimin nr. 323 datë 05.06.2018 ka vendosur: “Pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 604 (86-2018-684), datë 15.02.2018 të Gjykatës Administrative të 

Apelit Tiranë, të paraqitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit”. 

 6. Gjykata e Lartë, me vendimin nr. 323/1 datë 15.02.2021 ka vendosur: 

“Mospranimin e kërkesës për revokimin e vendimit nr. 323 datë 05.06.2018 të Gjykatës së 

Lartë, të paraqitur nga Arjan Demçe”. 

7. Më datë 09.02.2021 Arjan Demçe, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për 

revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, dhënë me 

vendimin nr. 323 datë 05.06.2018 të Gjykatës së Lartë, ku në thelb parashtron sa vijon: 

- Paditësi i është drejtuar gjykatës me padi për njohjen e gradës dhe jo për të kërkuar 

gjyqësisht fitimin e gradës. 

- VKM nr. 917, datë 04.10.2013, që ka ndryshuar VKM nr. 803, datë 21.11.2007, në 

pikën 3/c përcakton rastet e njohjes së gradës, duke u bazuar në vitet e eksperiencës 

së punonjësve të Policisë së Shtetit. 

- Vendimi i formës së prerë i Gjykatës Administrative të Apelit nuk i krijon Buxhetit të 

Shtetit asnjë rëndesë dhe asnjë lloj dëmi ekonomik apo ndonjë formë tjetër shpërblimi 

dëmi të mundshëm. 

- Vonesa në gjykim krijojnë pasoja të pariparueshme dhe të rrezikshme për paditësin në 

marrëdhëniet e karrierës dhe pozicionin e punës. 

 

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 (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.  

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 
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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, të përsëritura 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. 323 datë 05.06.2018 të 

Gjykatës së Lartë, të paraqitur nga Arjan Demçe. 

 

Tiranë, më datë 16.03.2021 

 

 

         ANËTAR                           ANËTAR                             KRYESUES 

       Ilir PANDA      Ervin PUPE                  Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 532/3 i Regj. Themeltar  

Nr.532/3 i Vendinit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Sokol  SADUSHI  Kryesues 

    Ilir PANDA   Anëtar 

Ervin PUPE   Anëtar    

 

në Tiranë, sot më datë 16.03.2021, mori në shqyrtim çështjen administrative me 

nr.532/3, Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 04.02.2021, që i përket: 

 

KËRKUES:   Shoqëria Avdyli shpk 

 

OBJEKTI:  Kërkohet revokimi i vendimit nr. 532, datë 17.09.2015 i Kolegjit 

Administrativ të Gjykatës së Lartë “Për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 1336, datë 09.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit  

   Tiranë”  

 

BAZA LIGJORE: Neni 479 pika 6 i Kodit të Procedurës Civile.  

 

Për çështjen civile që i përket:    

 

PADITËS:    Shoqëria Avdyli shpk  

 

I PADITUR:  Drejtoria Arsimore Vlorë 

   Ministria e Arsimit dhe Sportit 

                

OBJEKTI: Detyrimin e palëve të paditura që të na paguajnë shumën prej 

9.999.987 lekë si detyrim kontraktual për: 

Garancitë e punimeve prej 5% të vlerës së kontratës datë 18.12.2000 

lidhur ndërmjet shoqërisë Avdyli shpk dhe palës së paditur, Drejtorisë 

Arsimore Vlorë për ndërtimin e shkollës 8-vjeçare Zenel Murra, së 

bashku me penalitetet.  

Punën e kryer për ndërtimin e konviktit të shkollës tregtare në bazë të 

kontratës së sipërmarrjes datë 17.06.2003, lidhur ndërmjet shoqërisë 

Avdyli shpk dhe palës së paditur, Drejtorisë Arsimore Vlorë, së bashku 

me penalitetet.  
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BAZA LIGJORE: Nenet 419 e në vijim, 850 e në vijim, 864 të Kodit Civil, pika 17 dhe 

21 e kontratës datë 18.12.2000, si dhe pikat 14, 15 dhe 21 të kontratës 

datë 17.06.2003.  

 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe si e shqyrtoi çështjen në tërësi, në 

dhomë këshillimi, pa pjesëmarrjen e palëve; 

 

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë është regjistruar kërkespadia me objekt dhe 

palë ndërgjyqëse si më lart citohet.  

2. Nga shqyrtimi gjyqësor ka rezultuar se ndërmjet palës paditëse Shoqëria “Avduli” shpk 

dhe palës paditur Drejtoria Arsimore Vlorë janë lidhur dy kontrata sipërmarrje të datave 

18.12.2000 dhe 17.06.2003, pasi pala paditëse kishte dalë fituese në dy procedurat e 

tenderimit publik të zhvilluara për ndërtimin e Shkollës 8-vjeçare “Zenel Murra” në Ujin e 

Ftohtë Vlorë, përkundrejt shumës 36.008.652 lekë dhe rikonstruksionin e Konviktit të 

Shkollës së Mesme Tregtare Vlorë, përkundrejt shumës 38.621.884 leke. Përsa i përket 

kontratës së datës 18.12.2000, konflikti ndërmjet palëve ka lindur vetëm për 5% të vlerës së 

investimit, që përfaqëson garancinë për cilësinë e punimeve të kryera nga ana e palës paditëse 

me cilësinë e sipërmarrësit tej afatit 9 mujor, të cilin pala e paditur, Drejtoria Arsimore Vlorë, 

nuk ia ka paguar me pretendimin se punimet janë kryer me të meta. Lidhur me kontratën e 

sipërmarrjes të datës 17.03.2003 që ka për objekt rikonstruksionin e Konviktit të Shkollës së 

Mesme Tregtare Vlorë, pala paditëse pretendon se pala e paditur nuk e ka paguar për vlerën e 

situacionit të fundit në shumën 3.517.210 lekë dhe pagimin e penalitetit nga mospërmbushja 

e këtij detyrimi.  

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr. 1870, datë 05.11.2004 ka vendosur: 

“Pranimin e padisë. Detyrimin e palës së paditur, Drejtorisë Arsimore Vlorë, të paguajë në 

favor të palës paditëse Firma “ Avduli” shpk shumën 7.665.270 lekë.” 

4.Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 591, datë 18.11.2005 ka vendosur: “Prishjen e 

vendimit nr. 1870, datë 05.11.2004 të Gjykatës së Rrethit Vlorë dhe dërgimin e çështjes për 

gjykim në po atë gjykatë por me një trup tjetër gjykues.” 

5.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr. 1099, datë 12.06.2006 ka vendosur: 

“Pranimin e padisë. Detyrimin e palëve te paditura, Drejtorisë Arsimore Vlorë dhe 

Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës Tirane që të paguajnë në favor të palës paditëse 

Shoqërisë “Ayduli“ shpk shumën prej 8.698.144 lekë.” 

6.Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 153, datë 09.05.2008 ka vendosur: 

“Ndryshimin e vendimit nr.1099, datë 12.06.2006 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe 

duke e gjykuar çështjen ne fakt: Rrëzimin e padisë së paditësit Firma “ Avduli “ shpk Vlorë.” 

7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr.00-2013-1490 (317), datë 21.05.2013 

ka vendosur: “Prishjen e vendimit nr. 153, datë 09.05.2008 të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe 

dërgimin e çështjes për rìshqyrtim në po atë gjykatë por me tjetër trup gjykues.” 

8.Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 05, datë 22.01.2014 ka vendosur: “Shpalljen e 

moskompetencës lëndore per shqyrtimin e çështjes civile nr.99 regjistri, date 24.07.2013 

regjistrimi. Dërgimin e akteve Gjykatës Kompetente Gjykatës së Apelit Administrativ 
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Tiranë.” 

9. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin Nr. 1336, datë 09.06.2015 ka vendosur: 

“Ndryshimin e vendimit nr. 1099, datë 12.06.2006 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë në 

këtë mënyrë: Pranimin e pjesshëm të padisë. Detyrimin e palëve të paditura, Drejtoria 

Arsimore Rajonale Vlorë dhe Ministrisë Arsimit dhe Sportit që të paguajnë në favor të palës 

paditëse, shoqërisë “ Avduli” shpk shumën prej 15.876.292 lekë. Rrëzimin e padisë për 

pjesën tjetër si të pabazuar ne prova dhe ne ligj.” 

10. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 532, datë 17.09.2015 ka 

vendosur: “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1336, datë 09.06.2015 të Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë të paraqitur nga Drejtoria Arsimore Vlorë.” 

11. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë me vendimin nr. 429, datë 

11.12.2015 ka vendosur: “Pranimin e kërkesës si të bazuar në prova dhe ligj. Rivendosjen në 

afatin e rekursit për vendimin nr.1336, datë 09.06.2015 të DAR-it dhe MAS-it, pasi e drejta 

për të ushtruar rekursin është humbur për shkaqe të arsyeshme.” 

12. Gjykata Administrative e Apelit me vendimin nr. 203, datë 30.05.2017 ka vendosur: 

“Ndryshimin e vendimit Nr. 429, datë 11.12.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Vlorë. Rrëzimin e kërkesës për rivendosje në afat. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen 

palës kërkuese.”.  

13. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë me vendimin nr. 532/1, datë 19.12.2017 ka 

vendosur: “Mospranimin e kërkesës të paraqitur nga shoqëria “Avdyli” shpk., për revokimin 

e vendimit Nr. 532, datë 17.09.2015 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit Nr. 1336, datë 09.06.2015 të Gjykatës Administrative të 

Apelit.” 

14. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë me vendimin nr. 532/2, datë 28.03.2019 ka 

vendosur: “Mospranimin e kërkesës për revokimin e vendimit të pezullimit të paraqitur nga 

shoqëria “Avdyli” shpk..” 

15.  Pala paditëse, Shoqëria Avdyli shpk ka paraqitur kërkesë për revokimin e vendimit 

nr. 532, datë 17.09.2015 i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë mbi pezullimin e 

ekzekutimit, për këto shkaqe:  

- Nuk ka asnjë shkak ligjor dhe për më tepër nuk ka asnjë ankim/rekurs të paraqitur apo 

që mund të paraqitet ndaj vendimit të formës së prerë nr. 1336, datë 09.06.2015 të Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë, nga ana e palës së paditur, duke qenë se është vendosur 

rrëzimi i kërkesës për rivendosje në afat të saj;  

- Nuk vërtetohet aspak ekzistenca e një dëmi të madh e të pariparueshëm që do t’i 

shkaktohet palës së paditur, përkundrazi ky dëm i rëndë i shkaktohet paditësit pasi ky proces 

gjyqësor është zgjatur për më shumë se 17 vjet. Me vendimin e pezullimit palës paditëse i 

është mohuar një e drejtë që i njihet nga neni 6 i KEDNJ dhe 42 i Kushtetutës.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

 

16. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) 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 revokohet ose 

ndryshohet, 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 

bazon pretendimet e saj, në funksion edhe të detyrimit ligjor, të rrjedhur nga neni 12 i Kodit 

të Procedurës Civile. 

17. Paraprakisht, Kolegji thekson se Gjykata e Lartë 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, sipas 

kësaj dispozite ligjore, 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. 
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Sidoqoftë, është detyrë e çdo gjykate dhe për më tepër e Gjykatës së Lartë, që të arsyetojë 

hollësisht mbi arsyet që kanë ndikuar për marrjen e masës së pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor. 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. Ky është edhe një qëndrim tashmë i konsoliduar, që 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë ka mbajtur, lidhur me arsyetimin që i bën 

pezullimit të ekzekutimit të një vendimi gjyqësor (shih vendimin nr.8/247, datë 06.07.2020; 

vendimit nr. 240, datë 27.07.2020 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë). 

18. Mbi këtë analizë, Kolegji vlerëson se, edhe revokimi i vendimit të pezullimit ka vend 

të pranohet 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, ashtu siç merr një rëndësi të 

veçantë edhe fakti, nëse në rrethanat aktuale kur paraqitet kërkesa për revokim, nuk vijojnë të 

jenë të pranishme ato shkaqe ligjore që lidhen me dëmin e rëndë dhe të pariparueshëm që 

sjell ekzekutimi i vendimit gjyqësor. Çdo forum gjyqësor nuk mund të disponojë në mënyrë 

të ndryshme mbi të njëjtat fakte, sepse në të kundërt do të përbënte cënim të parimit të 

sigurisë juridike. 

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

pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, Kolegji vlerëson se nuk është e bazuar në 

ligj dhe, si e tillë, nuk duhet të pranohet. Kolegji vlerëson se nga data e vendimmarrjes së 

ndërmjetme të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë me vendimin 

nr. 532, datë 17.09.2015 të Kolegjit Administrative të Gjykatës së Lartë dhe deri në 

momentin e shqyrtimit të kërkesës për revokim nuk kanë ndryshuar kushtet dhe kriteret e 

caktimit të masës së përkohshme procedurale. Gjithashtu konstatohet se Kolegji 

Administrativ i Gjykatës së Lartë me vendimin nr. 532/1, datë 19.12.2017 ka vendosur: 

“Mospranimin e kërkesës të paraqitur nga shoqëria “Avdyli” shpk., për revokimin e vendimit 

Nr. 532, datë 17.09.2015 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit Nr. 1336, datë 09.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.”, 

Njëherazi ky Kolegj me vendimin nr. 532/2, datë 28.03.2019 ka vendosur: “Mospranimin e 

kërkesës për revokimin e vendimit të pezullimit të paraqitur nga shoqëria “Avdyli” shpk..”. 

Në këtë rast të fundit, shkaqet e marra në shqyrtim nga Kolegji Administrativ janë të njëjta 

me ato të parashtruara rishtazi nga pala kërkuese në çështjen objekt gjykimi, e në kuptim të 

ligjit nuk mund të sjellin një situatë të re për zgjidhjen e çështjes. Për rrjedhojë, këto mbeten 

pretendime të pabazuara në ligj dhe për këtë shkak kërkesa për revokimin e pezullimit të 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor nuk mund të pranohet.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 1, pika 2 të 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 së palës kërkuese, shoqëria Avdyli, për revokimin e vendimit 

nr. 532, datë 17.09.2015 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë “Për pezullimin e 

ekzekutimit të  vendimit nr. 1336, datë 09.06.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit  

Tiranë”.  

Tiranë, më 16.03.2021 

 

  A N Ë T A R                   A N Ë T A R               K R Y E S U E S 

 

  Ilir PANDA                                          Ervin PUPE                                   Sokol SADUSHI 
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