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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr.40/2 i  Regj.Themeltar 

Nr.40/2 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 27.05.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen 

administrative, që u përket palëve:  

 

KËRKUES:  Fatbardha Bashaj etj, 

 

OBJEKTI:  Revokimin e vendimit të pezullimit nr. 40, datë 21.01.2016 të Kolegjit  

Administrativ të Gjykatës së Lartë për pezullimin e vendimit nr. 2099, 

datë 07.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. 

Kalim procedural në gjykimin e çështjes. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 479/6, si dhe neni 199 të Kodit të Procedurës Civile 

 

në çështjen me palë: 

 

PADITËS:  Imer Bashaj 

 

PADITUR:  Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

 

 

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 kërkuesja është një 

prej trashëgimtarëve ligjor të të ndjerit Imer Bashaj, sipas dëshmisë së trashëgimisë ligjore nr. 

rep 1447, nr. kol 478, datë 03.05.2019. 
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2. I ndjeri Imer Bashaj ka punuar pranë palës së paditur dhe ka ushtruar detyrën e 

Inspektorit të Auditimit, në Drejtorinë e Auditimit të Brendshëm në Ministrinë e Financave, 

që nga data 7 janar 2008. 

3. Nga ana e palës së paditur rezulton se ka filluar procedura disiplinore ndaj palës 

paditëse për shkeljet të pretenduara dhe në përfundim, me shkresën nr. 18012/4 prot., datë 

27.12.2013 të Drejtores së Auditit të Ministrisë së Financave i është njoftuar paditësit Imer 

Bashaj përfundimi i shqyrtimit disiplinor të zhvilluar ndaj tij dhe dhënia e masës disiplinore 

“largim nga shërbimi civil”. 

4. 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. 

5. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 1799, datë 

07.04.2015 ka vendosur: “ Pranimin e kërkesë padisë së paditësit Ymer Bashaj. Shfuqizimin e 

vendimit me nr. 18012/4 prot datë 27.12.2013 si dhe të shkresës nr. 18012/10 datë 

17.01.2014 për dhënie mase disiplinore “Largim nga shërbimi civil”. Detyrimin e palës së 

paditur të kthejë paditësin në detyrën e mëparshme si dhe t’i paguajë pagën nga momenti i 

ndërprerjes së marrëdhënies financiare deri në kthimin në punë. Ekzekutimi i këtij vendimi do 

të bëhet nga pala e paditur brenda tre muajve pasi vendimi të marrë formë të prerë dhe me 

paraqitjen e kërkesës së kreditorit, nëpërmjet marrjes së masave të nevojshme për sistemimin 

e paditësit dhe pagimin e pagës për pozicionin e mbajtur prej tij, ndërsa ekzekutimi i 

detyrueshëm bëhet nga përmbaruesi gjyqësor. Shpenzimet gjyqësore janë në ngarkim të palës 

së paditur”. 

 6. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 2099, datë 07.10.2015 

ka vendosur: “Ndryshimin e pjesshëm të vendimit nr. 1799, datë 07.04.2015 të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Konstatimin absolutisht të pavlefshëm të akteve 

administrative, vendimi nr. 18012/4 datë 27.12.2013 si dhe shkresës nr. 10812/10 datë 

17.01.2014 për dhënien e masës disiplinore “largim nga shërbimi civil”. Lënien në fuqi të 

vendimit për pjesën tjetër”.  

7. Gjykata e Lartë, me vendimin nr. 40, datë 21.01.2016 ka vendosur: “Pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 2099, datë 07.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë 

dhe vendimit nr. 1799, datë 07.04.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë”. 

8. Gjykata e Lartë, me vendimin nr. 40/1, datë 05.06.2018 ka vendosur: 

“Mospranimin e kërkesës për revokimin e pezullimit të vendimit nr. 40, datë 21.01.2016 të 

Gjykatës së Lartë, të paraqitur nga Ymer Basha”. 

9. Më datë 31.03.2021 Fatbardha Bashaj, përfaqësuar nga Avokat Pal Prekperaj, ka 

paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për revokimin e pezullimi të vendimit nr. 40 datë 

21.01.2016 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, e cila në thelb parashtron sa vijon: 

- I ndjeri ka vdekur në datë 20.04.2019 dhe konstatojmë se nuk kanë qenë kushtet për 

pezullimin  sipas nenit 479, pika 1, shkronja “a” dhe “b” të Kodit të Procedurës 

Civile. 

- Kanë ndryshuar kushtet, pasi paditësi ka ndërruar jetë dhe është vështirësuar jetesa 

materiale veç asaj shpirtërore të familjes dhe trashëgimtarëve. 

- Vendimi i gjykatave që ka në themel të gjykimit largimin nga shërbimi civil, 

qëndrojnë. 

- Marrja pjesë si në pezullimin e vendimit dhe në revokimin e tij të të njëjtit gjyqtar, vë 

në dyshim njëanshmëri dhe mungesë objektiviteti. 

- Në kuptim të ligjit dëmi nuk është i pariparueshëm edhe sikur vendimi i formës së 

prerë të prishet. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 
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10. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), në datë 27.05.2021, 

në bazë të nenit 199/1 të Kodit të Procedurës Civile vendosi të bëjë kalimin procedural nga 

kërkues Imer Bashaj, në kërkues Fatbardha Bashaj, Emanuelda Bashaj dhe Erikson Bashaj, 

sipas dëshmisë së trashëgimisë ligjore nr. rep 1447, nr. kol 478, datë 03.05.2019, si dhe 

vijimin e gjykimit me këto palë ndërgjyqëse. 

11. 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.  

12. 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 (fumus 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. 

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 gjyq1ësor. 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).  

13. 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 cenim të parimit të 

sigurisë juridike.  

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

ndërmjetëm të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, Kolegji vlerëson se është e 

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

së ndërmjetme të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe deri 

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

caktimit të masës së përkohshme procedurale. Ashtu sikurse rezulton nga akte e 

administruara në dosje, pala paditëse Imer Bashaj ka ndërruar jetë dhe kjo rrethanë, jo vetëm 

e bën të pamundur ekzekutimin e vendimit për “detyrimin e palës së paditur të kthejë 

paditësin në detyrën e mëparshme”, por njëkohësisht vlerësohet nga Kolegji se objektivisht 

është një rrethanë që e ka vështirësuar pozitën në dëm të palës kërkuese, duke krijuar 

vështirësi ekonomike dhe financiare. Për rrjedhojë, këto mbeten pretendime të bazuara në ligj 

dhe, për këtë shkak, kërkesa për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor 

duhet të pranohet. 
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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: 

 

Pranimin e kërkesës për revokimin e vendimit nr. 40, datë 21.01.2016 të Kolegjit 

Administrativ të Gjykatës së Lartë për pezullimin e vendimit nr. 2099, datë 07.10.2015 të 

Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, të paraqitur nga Fatbardha Bashaj. 

 

Tiranë, më datë 28.05.2021 

 

 

            ANËTAR                                 ANËTAR                            KRYESUES 

 

       Klodian KURUSHI  Sokol BINAJ                   Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr.213/1 i  Regj.Themeltar 

Nr.213/1 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 27.05.2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen 

administrative, që u përket palëve:  

 

 

KËRKUES:  Ilo Thimo 

 

OBJEKTI: Revokimin e vendimit nr. 213 regj., datë 17.04.2018 i Kolegjit 

Administrativ të Gjykatës së Lartë, që ka vendosur pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 1637 (80-2015-510), datë 30.03.2015 të 

Gjykata Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me nr. 

5353, datë 14.12.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 479/6 të Kodit të Procedurës Civile, vendimi nr. 97 datë 

18.09.2012 i Gjykatës Kushtetuese, ligji nr. 156/2020 “Për faljen e 

detyrimeve të ushtarakëve ndaj fondit të sigurimeve shoqërore, të 

krijuara si diferencë nga rishqyrtimi i pensioneve të parakohshme për 

vjetërsi shërbimi, të caktuar sipas vendimeve gjyqësore të formës së 

prerë, bazuar në kriteret e vendimeve unifikuese të Kolegjeve të 

Bashkuara të Gjykatës së Lartë nr. 3, datë 24.11.2016”, vendimi nr. 

69/1 datë 15.02.2012 i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 

 

në çështjen me palë: 

 

PADITËS:  Ilo Thimo 

 

PADITUR:  Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

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

dhomën e këshillimit, 
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VËREN 
 

I. Rrethanat e çështjes 

 

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

Thimo, duke pretenduar se nga ana e Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Tiranë, 

nuk i është llogaritur drejtë pensioni i parakohshëm për vjetërsi shërbimi,i është drejtuar 

gjykatës me padi. 

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 1637 (80-

2015-510), datë 30.03.2015, ka vendosur: Pranimin pjesërisht të kërkesë padisë. Detyrimin e 

palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë t’i rillogarisë paditësit 

Ilo Thimo pensionin e parakohshëm për vjetërsi shërbimi përgjatë periudhës 14.05.2004 – 

30.06.2009, në përputhje me formulën e nenit 35 të ligjit nr. 9210, datë 23.03.2004 “Për 

statusin e ushtarakut të Forcave të Armatosura në Republikën e Shqipërisë” si dhe t’i 

paguajë diferencat e papaguara përgjatë kësaj periudhe, përfshirë indeksimin ndër vite të 

këtij përfitimi në shumën 1.930.789 (një milion e nëntëqind e tridhjetë mijë e shtatëqind e 

tetëdhjetë e nëntë) lekë.  

3. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 5353, datë 14.12.2017, ka 

vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 1637 (510), datë 30.03.2015, të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë”.  

4. Më datë 19.03.2021 Ilo Thimo, përfaqësuar nga Agim Bega ka paraqitur në 

Gjykatën e Lartë një kërkesë për revokimin e vendimit nr. 213 regj., datë 17.04.2018 të 

Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, i cili në thelb parashtron sa vijon: 

- Nga momenti i marrjes së vendimit të pezullimi dhe deri në momentin e shqyrtimit të 

kërkesës për revokim kanë ndryshuar kushtet dhe kriteret e caktimi të masës së 

përkohshme procedurale. 

- Kuvendi miratoi ligjin nr. 156/2020 “Për faljen e detyrimeve të ushtarakëve ndaj 

fondit të sigurimeve shoqërore, të krijuara si diferencë nga rishqyrtimi i pensioneve të 

parakohshme për vjetërsi shërbimi, të caktuar sipas vendimeve gjyqësore të formës së 

prerë, bazuar në kriteret e vendimeve unifikuese të Kolegjeve të Bashkuara të 

Gjykatës së Lartë nr. 3, datë 24.11.2016” dhe në zbatim të nenit 1 dhe 2 ka filluar 

procesi i faljes së detyrimeve dhe tërheqjes së rekurseve. 

- Nuk ka vend pezullimi i mëtejshëm i vendimit të formës së prerë, bazuar edhe në 

vendimin nr. 69/1 datë 15.02.2021 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 

 

5. 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.  

6. 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 
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që garantojnë standardin e efektivitetit të vetë mjetit kryesor, nga i cili ato varen, konkretisht, 

padisë dhe ankimeve.  

7. 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.  

8. 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. 213 regj., datë 17.04.2018 i 

Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, që ka vendosur pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 1637 (80-2015-510), datë 30.03.2015 të Gjykata Administrative të Shkallës së 

Parë Tiranë, lënë në fuqi me nr. 5353, datë 14.12.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit, 

të paraqitur nga Ilo Thimo, përfaqësuar nga Agim Bega. 

 

 

Tiranë, më datë 27.05.2021 

 

 

 

             ANËTAR                          ANËTAR                       KRYESUES 

 

     Klodian KURUSHI     Sokol BINAJ             Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 364/2 i  Regj.Themeltar 

Nr. 364/2 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 27/05/2021, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen administrative, që u 

përket palëve:  

 

KËRKUES:  Eli Hysa (Sinjari), përfaqësuar nga Av. Islam Llapi 

 

OBJEKTI:  Revokimin e vendimit nr. 364, datë 19.07.2017 të Gjykatës së Lartë. 

  

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

 

në çështjen me palë: 

 

PADITËS:  Eli Hysa (Sinjari) etj. 

 

PADITUR:  Enti Kombëtar i Banesave 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 paditëse Eli Hysa (Sinjari) 

etj, pretendon se është pronare në pallatin 54 të ndodhur në lagjen “30 vjetori” në qytetin e Beratit. 

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 Rrethit Gjyqësor Berat, me vendimin nr. 700, datë 12.06.2013, ka vendosur: “ -

Rrëzimin e padisë si të pambështetur në prova dhe në ligj. - Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të 
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paditësave”. 

 4. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 1815, datë 27.04.2017, ka 

vendosur: “ - Ndryshimin e vendimit nr. 700, datë 12.06.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat.  

-Pranimin e kërkesë padisë. -Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të akteve administrative, 

kontratave të shitblerjes të disponuara nga ish-ndërmarrja Komunale Banesa berat me objekt 

privatizimin e pallatit nr. 54, me vendndodhje në qytetin e Beratit, lagjja “30 Vjetori”, identifikuar si 

pasuria Nr. 15/44, Zona Kadastrale 8502, konkretisht: -Kontratë shitje nr. 1260/1196, viti 1993 me 

palë shitëse Ndërmarrja Komunale Banesave Berat dhe palë blerëse Fredi Senka dhe Adriana Senka; 

-Kontratë shitje nr. 8703/5852, datë 24.12.1993 me palë shitëse Ndërmarrja Komunale Banesave Berat 

dhe palë blerëse Arsen Telhaj, Gilberta Telhaj, Shyqëri Telhaj, Fotini/Fatime Telhaj dhe Nova Telhaj; 

-Kontratë shitje nr. 1105/1065, viti 1993 me palë shitëse Ndërmarrja Komunale Banesave Berat dhe 

palë blerëse Jemin Doko dhe Hatixhe Doko; -Kontratë shitje nr. 1683/1441, datë 10.03.1994 me palë 

shitëse Ndërmarrja Komunale Banesave Berat dhe palë blerëse Liri Fetiu, Fatmir Shaholli dhe 

Enkeleda Shaholli; -Kontratë shitje nr. 6273/5661, datë 11.04.1994 me palë shitëse Ndërmarrja 

Komunale Banesave Berat dhe palë blerëse Myzejen Memlikaj, Laureta Memlikaj, Afife Memlikaj, 

Besnik Memlikaj, Sabrije Memlikaj dhe Gentiana Memlikaj. -Kontratë shitje nr. 1651/1409, datë 

10.03.1994 me palë shitëse Ndërmarrja Komunale Banesave Berat dhe palë blerëse Violeta Kaceli dhe 

Nikolla Kaceli. -Detyrimin e Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Berat, të fshijë 

regjistrimet e kryera në bazë të kontratave të pavlefshme të privatizimit dhe të çdo akti tjetër për 

tjetërsimin e pronësisë të lidhur në bazë të kontratave të privatizimit të pasurisë nr. 15/44, për shkak të 

të qenurit të tyre të pavlefshme. -Detyrimin e Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

Berat, të regjistrojë pasurinë nr. 15/44, në favor të palës paditëse. -Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen 

të paditurit Drejtoria Rajonale e Entit Kombëtar të Banesave, Berat. -Ky vendim përbën titull 

ekzekutiv, të ekzekutueshëm nga Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor”. 

 5. Gjykata e Lartë, me vendimin nr. 364, datë 19.07.2017 ka vendosur: “Pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 1815, datë 27.04.2017 të Gjykatës së Apelit Administrativ Tiranë”. 

 6. Në vijim, në datë 03.06.2019 Eli Hysa (Sinjari), përfaqësuar nga Av. Dritan Kruja, 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. 364, datë 19.07.2017 të Gjykatës së Lartë, ku në 

thelb parashtron sa vijon: 

“- Kemi 25 vjet që vijojmë në juridiksionin administrative dhe 10 vjetësh në juridiksionin gjyqësor, si 

dhe kjo çështje ka ardhur për herë të dytë në Gjykatën e Lartë. 

Gjatë gjykimit është provuar se ajo është pronare e sendit që në origjinën e saj, si pronare e truallit 

dhe e sendit objekt konflikti. 

Pa i hyrë themelit të çështjes, vlerësojmë se kërkesa është e mbështetur në ligj dhe në prova. 

Në vendimin për pezullimin e gjykimit, Gjykata e Lartë nuk argumenton me asnjë arsyetim ligjor, se 

cila ishte arsyeja e pezullimit. 

Pala paditëse, përveçse i shkaktohet dita ditës një dëm kolosal, por ka krijuar iden se drejtësia e 

vonuar tashmë prej mëse 25 vjetësh është një drejtësi e mohuar”. 

 7. Gjykata e Lartë, me vendimin nr. 364/1, datë 15.02.2021 ka vendosur: “Mospranimin e 

kërkesës për revokimin e vendimit nr. 364, datë 19.07.2017 të Gjykatës së Lartë, të paraqitur nga Eli 

Hysa (Sinjari), përfaqësuar nga Av. Dritan Kruja”. 

8. Më datë 12.04.2021 Eli Hysa (Sinjari), përfaqësuar nga Av. Islap Llapi, 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. 364, datë 19.07.2017 të Gjykatës së Lartë, ku në thelb parashtron sa 

vijon: 

- Si vendimi i pezullimi dhe vendimi për mospranimin e revokimit, janë rrjedhojë e moszbatimit të 

drejtë të ligjit, nga të cilët neve pronarëve të ligjshëm na shkaktohen dëme financiare të 

pallogaritshme. 



 3 

- Vendimi nr. 364/2017 i Gjykatës së Lartë është i paligjshëm dhe përbëhet gjithsej nga 2 faqe dhe nuk 

arsyeton dhe nuk ka analizuar asnjë fakt dhe asnjë arsye ligjor, se ku e ka mbështetur dhënien e këtij 

vendimi. 

- Ligjvënësi në Kodin e Procedurës Civile, neni 479 në mënyrë të detajuar dhe qartazi ka përcaktuar 

rastet dhe mënyrat kur Gjykata e Lartë merr vendim për pezullim dhe asnjëri nga këto shkaqe në rastin 

konkret nuk ekziston.   

- Pala që ka kërkuar pezullimin nuk ka garantuar materialisht ekzekutimin e vendimit të formës së 

prerë dhe ekzekutimi nuk përbën asnjë rrezik për palën e paditur pasi kjo prone është ndërtuar nga 

trashëgimlënësit tanë, të shtetëzuar nga shteti komunist. 

- Gjykata e Larë me këtë vendim ka shkelur rregullat procedural, pasi neve si gjyq fitues nuk jemi 

njoftuar për këtë vendim dhe kemi marrë dijeni në mënyrë rastësore, si dhe ky vendim është dhënë me 

një përshpejtim, pa respektuar parimet e nenit 479 pika 2, 5, 7, me qëllim të kënaq palën gjyq-humbëse. 

9. Në datë 23.04.2021, Renato Mingu dhe Adriatik Brami, përfaqësuar nga Avokat Theodhori 

Sollaku, kanë parashtruar shkaqet përse nuk duhet të revokohet vendimi nr. 364, datë 19.07.2017 të 

Gjykatës së Lartë, ku në thelb parashtron sa vijon: 

- Kërkesa në fjalë është përsëritje e kërkesë së bërë pak kohë më parë e cila është rrëzuar nga Gjykata 

e Lartë me vendimin nr. 364/1, datë 15.02.2021 dhe në vlerësimin tonë është gjë e gjykuar. 

- Kërkuesi nuk paraqiti ndonjë shkak ligjor apo prove që të justifikojë rigjykimin e kërkesës për heqjen 

e pezullimit dhe në këto kushte gjykojmë se është një abuzim i pastër me të drejtën. 

- Ju bëjmë me dije se me vendimin nr. 450, datë 13.10.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat, 

është vendosur “deklarimi i falsifikuar i dokumentit mbi të cilin është bazuar vendimi i Komisionit të 

Kthimit dhe Kompensimit të Pronave të Bashkisë Berat nr. 355, datë 28.02.1996. Ky vendim është lënë 

në fuqi nga Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr. 103, datë 23.12.2020. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 

 

10. 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.  

11. 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.  

12. 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.  

13. 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 
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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. 364, datë 19.07.2017 të Gjykatës së 

Lartë, të paraqitur nga Eli Hysa (Sinjari), përfaqësuar nga Av. Islam Llapi. 

 

 

Tiranë, më datë 27.05.2021 

 

 

               ANËTAR                       ANËTAR                            KRYESUES 

 

       Klodian KURUSHI            Sokol BINAJ                   Sokol SADUSHI 


	40-2 vendim revokimi rregulluar.pdf
	213-1 vendim revokimi.pdf
	364-2 revokim.pdf

