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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 
Nr. 31003-232-2020 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 00-2020-1 i Vendimit 
 

 

VENDIM 

 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 
SOKOL SADUSHI              KRYESUES 

ERVIN PUPE                       ANËTAR 

ILIR PANDA                        ANËTAR 

 
në dhomë këshillimi, mori në shqyrtim, me datë 04.05.2020, çështjen  administrative me nr. 

232/2020 Akti, që u përket palëve: 

 
PADITËS:                             AEMA SH.P.K. 

 
I PADITUR:                         KËSHILLI I QARKUT KUKËS 

 
OBJEKTI:                            Detyrimi  i  veprimit  të  të  paditurit  për  pagimin  e  TVSH-së  në 

shumën 2.604.045 Lekë në llogari të paditësit për kontratën e 

shërbimit nr. 2015/368-917 me titull “Mbikëqyrje e punimeve për 

ndërtimin e rrugës Shishtavec – pika kufitare e kalimit dhe rrugët e 

brendshme të Shishtavecit, Shqipëri. 

 
BAZA LIGJORE:                Neni 15/a, 17/e, 7/a të Ligjit nr. 49/2012; Neni 154 dhe 156 i Kodit 

të Procedurës Civile; Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 509, datë 

12.08.1996; neni 62 i Udhëzimit nr. 6, datë 30.01.20154; Ligji nr. 

68/2017. 

 
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër me Vendimin Nr. 493 (706), datë 

01.11.2019 ka vendosur: “1. Nxjerrjen e çështjes jashtë juridiksionit gjyqësor Shqiptar.”. 

 
Kundër  vendimit  të  Gjykatës  Administrative  të  Shkallës  së  Parë  Shkodër  ka 

ushtruar rekurs të drejtpërdrejtë, me datë 06.01.2020, pala paditëse. Vendimi objekt rekursi 

është komunikuar rekursuesit me datë 30.12.2019. Rezulton se ndërgjyqësit kanë marrë dijeni për 

ankimin dhe nuk ka kundërankim. Në rekurs është parashtruar se: 

- Vendimi i nxjerrjes së çështjes jashtë juridiksionit është marrë në kundërshtim me 

ligjin dhe se duhet të prishet dhe çështja duhet të kthehet për vazhdimin e gjykimit; 

- Padia e paraqitur në gjykatë nuk ka lidhje me zbatimin e kontratës, por ka lidhje me 

mos plotësimin e detyrimeve ligjore të palës së paditur për rimbursimin e TVSH-së dhe 

se për rrjedhojë referimi tek neni 40 i kontratës nuk ka lidhje me zgjidhjen e çështjes 

së juridiksionit;
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- Referimi në nenin 63 të Udhëzimit nr. 6/2015 nga ana e gjykatës është i gabuar, pasi 

paditësi nuk është organizatë jofitimprurëse dhe TVSH-ja e paguar nuk është bërë për 

realizimin e projekteve të parashikuara në këtë akt nënligjor normative; 
- Në pikën 2 të Udhëzimit parashikohet se TVSH në këto raste paguhet nga përfituesi 

vendas i investimit dhe se në këtë rast duhet të ishte vepruar sipas Vendimit të Këshillit 
të Ministrave nr. 509, datë 12.08.1996. 

 
KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 
pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi, dhe si bisedoi çështjen në tërësi, 

 
VËREN SE 

I.         RRETHANAT E ÇËSHTJES 

1. Padia është ngritur me datë 16.10.2018 në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë 

Shkodër. 

2. Nga aktet e administruara në dosje rezulton se pala paditëse ka cilësinë e operatorit 

ekonomik në një kontratë administrative, e cila është lidhur me Bashkimin Europian (përfaqësuar 

nga Komisioni Europian), në emër dhe për llogari të Republikës së Shqipërisë, e cila mban 

cilësinë e autoritetit kontraktor. Kontrata administrative nr. 2015/368-917, datë 23.11.2015 ka si 

objekt mbikëqyrjen e punimeve për ndërtimin e rrugës Shishtavec – Pika e Kalimit kufitar dhe 

rrugët  e  brendshme  të  Shishtavecit.  Ajo  është  shoqëruar  edhe  nga  aneks  –  kontrata  datë 

10.05.2017.  Vlera  e  financimit  është  përballuar  nga  Bashkimi  Europian  dhe  përfituesi  i 

drejtpërdrejtë është Këshilli i Qarkut Kukës. 

3. Në kuadër të kësaj kontrate shoqëria AEMA sh.p.k. ka lëshuar faturat tatimore të shitjes 

për shërbimet objekt kontrate, duke ia dorëzuar autoritetit kontraktor, duke paguar në çdo rast 

edhe detyrimin respektiv të TVSH-së. Me hyrjen në fuqi të Ligjit nr.139/2015 ndërmarrjet e 

rrugëve, të cilat kanë qenë në administrimin dhe përgjegjësinë e këshillave të qarqeve, kanë kaluar 

në varësi të bashkive. Për këtë arsye Këshilli i Qarkut Kukës ka kërkuar në gjykatë rrëzimin e 

padisë për shkak të mungesës së legjitimitetit pasiv. 

4. Në pikën 4 të nenit 40 të marrëveshjes ndërmjet paditësit dhe Bashkimit Evropian është 

parashikuar se: 

“Çdo mosmarrëveshje që lind apo lidhet me këtë kontratë dhe nuk mund të zgjidhet 

miqësisht, do t’i referohet juridiksionit ekskluziv të gjykatave të Brukselit, Belgjikë.”. 

5. Gjykata e shkallës së parë ka marrë në shqyrtim kryesisht çështjen e juridiksionit 

gjyqësor. Për këtë ka lejuar palët që të debatojnë. 

6. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër me Vendimin Nr. 493 (706), 

datë 01.11.2019 ka vendosur: “1. Nxjerrjen e çështjes jashtë juridiksionit gjyqësor Shqiptar.”. 

7. Gjykata e shkallës së parë ka arsyetuar se në themel të mosmarrëveshjes është kontrata 

e lidhur ndërmjet palës paditëse dhe Bashkimit Evropian dhe se sipas saj për çdo mosmarrëveshje 

palët  duhet  t’i  drejtohen  juridiksionit  të gjykatës  kompetente të  Belgjikës.  Pasi  ka sjellë  në 

vëmendje nenin 26 të Ligjit nr. 9840, datë 10.12.2007 dhe pikën e të nenit 63 të Udhëzimit nr. 6, 

datë 30.01.2015, gjykata ka konkluduar se kontraktori apo sipërmarrësi Shqiptar duhet të paraqesë 

kërkesë për rimbursimin e TVSH-së pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Gjykata ka 

konkluduar se në këtë rast pala paditëse nuk e ka ezauruar rrugën administrative për paraqitjen e 

kërkesës për rimbursimin e TVSH pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe se për këtë 

arsye gjykata nuk ka juridiksion gjyqësor për shqyrtimin e kësaj padie. 

8. Kundër vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër ka 

ushtruar rekurs të drejtpërdrejtë, me datë 06.01.2020, pala paditëse. Vendimi objekt rekursi
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është komunikuar rekursuesit me datë 30.12.2019. Rezulton se ndërgjyqësit kanë marrë dijeni për 

ankimin dhe nuk ka kundërankim. Në rekurs është parashtruar se: 
- Vendimi i nxjerrjes së çështjes jashtë juridiksionit është marrë në kundërshtim me 

ligjin dhe se duhet të prishet dhe çështja duhet të kthehet për vazhdimin e gjykimit; 
- Padia e paraqitur në gjykatë nuk ka lidhje me zbatimin e kontratës, por ka lidhje me 

mos plotësimin e detyrimeve ligjore të palës së paditur për rimbursimin e TVSH-së dhe 
se për rrjedhojë referimi tek neni 40 i kontratës nuk ka lidhje me zgjidhjen e çështjes 
së juridiksionit; 

- Referimi në nenin 63 të Udhëzimit nr. 6/2015 nga ana e gjykatës është i gabuar, pasi 
paditësi nuk është organizatë jofitimprurëse dhe TVSH-ja e paguar nuk është bërë për 
realizimin e projekteve të parashikuara në këtë akt nënligjor normative; 

- Në pikën 2 të Udhëzimit parashikohet se TVSH në këto raste paguhet nga përfituesi 
vendas i investimit dhe se në këtë rast duhet të ishte vepruar sipas Vendimit të Këshillit 
të Ministrave nr. 509, datë 12.08.1996. 

 
II.       VLERËSIMI I KOLEGJIT ADMINISTRATIV TË GJYKATËS SË LARTË 

 
9. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se që nga data 

04.11.2013, moment kur ka hyrë në fuqi Ligji nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe 

gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” (në vijim Ligji nr. 49/2012), Kolegji Administrativ 

i Gjykatës së Lartë është kompozuar me trupë gjyqësore prej 5  gjyqtarësh për të shqyrtuar 

rekurset  e  drejtpërdrejta  me  objekt  kundërshtimin  e  vendimeve  jopërfundimtare  apo  të 

ndërmjetme të gjykatës që deklarojnë mungesën apo jo të juridiksionit. Pasi kjo çështje u bë 

objekt shqyrtimi në trupë gjyqësore, u konkludua se në vijim Kolegji Administrativ i Gjykatës së 

Lartë gjatë shqyrtimit të rekursit të drejtpërdrejtë me objekt ankimi vendimin jopërfundimtar të 

gjykatës që vendos nxjerrjen e çështjes jashtë juridiksionit në vijim do të shqyrtohen me trupë 

gjykuese të përbërë nga tre gjyqtarë. 

10. Kolegji sjell në vëmendje se vetë neni 12 pika 3 e Ligjit nr. 49/2012 parashikon se 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë gjykon në dhomë këshillimi me 3 gjyqtarë të gjitha 

çështjet që në gjykatën e shkallës së parë gjykohen nga 1 gjyqtar, si dhe çështjet që kanë për 

objekt mosmarrëveshjet e kompetencave. Çështjet e tjera gjykohen me trup gjykues të përbërë nga 

5 gjyqtarë. Nga ana tjetër Kolegji Administrativ mban parasysh edhe nenin 31 pika 4 të Ligjit nr. 

98/2016, konkretisht ligjin organik të pushtetit gjyqësor, i cili ka parashikuar se Kolegji 

Administrativ i Gjykatës së Lartë shqyrton rekurse ndaj vendimeve të gjykatave administrative. 

Trupat gjykues të Kolegjit Administrativ përbëhen nga tre gjyqtarë dhe për çështje që gjykojnë 

ligjshmërinë  e  akteve  normative  nënligjore  trupat  gjykues  përbëhen  nga  pesë  gjyqtarë. 

Interpretimi  sistematik  i  këtyre dy dispozitave  të ligjeve,  që hyjnë  në  kategorinë  e atyre të 

rregulluara posaçërisht nga neni 81 i Kushtetutës, çon në konkluzionin se Kolegji Administrativ i 

Gjykatës së Lartë shqyrton universalisht me tre gjyqtarë të gjitha rekurset qoftë në dhomë 

këshillimi apo në seancë gjyqësore, me përjashtim të rekurseve me objekt vendimet e Gjykatës 

Administrative të Apelit për aktet normative nënligjore. 

11. Për rrjedhojë Kolegji Administrativ vlerëson se në vijim, si rregull i përgjithshëm, 

rekurset e drejtpërdrejta me objekt vendimet jopërfundimtare të gjykatave që kanë disponuar 

nxjerrjen e çështjes jashtë juridiksionit, trupa gjyqësore do të përbëhet nga tre gjyqtarë. 

12. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), pasi shqyrtoi aktet e 

çështjes dhe debatoi çështjen në tërësi, vlerëson se arsyetimi i gjykatës së shkallës së parë është i 

pabazuar në ligj dhe kontrakdiktor. Për rrjedhojë edhe zgjidhja e dhënë me vendimin 

jopërfundimtar të nxjerrjes së çështjes jashtë juridiksionit gjyqësor është i pabazuar në ligj, duke 

bërë që shkaqet e rekursit të drejtpërdrejtë të vlerësohen të bazuara. Kolegji konkludoi se vendimi 

i gjykatës së shkallës së parë duhet të prishet dhe çështja duhet të kthehet për rigjykim para të 

njëjtit trup gjykues për arsyet që vijojnë.
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13. Gjykata e shkallës së parë në vendim sjell në vëmendje në pjesën arsyetuese nenin 40 

të kontratës administrative të lidhur ndërmjet paditësit dhe Bashkimit Evropian, megjithëse kjo 

bazë juridike nuk ka lidhje me padinë dhe me gjykimin e çështjes. Kjo dispozitë lidhet me 

mosmarrëveshjet që lindin nga zbatimi i kontratës dhe jo me padinë objekt gjykimi, e cila ka 

lidhje me pretendimet e palës paditëse për rimbursimin e TVSH-së sipas legjislacionit respektiv 

fiskal. Nga ana tjetër disponimi në dispozitivin e vendimit për nxjerrjen e çështjes jashtë 

juridiksionit gjyqësor Shqiptar është i pabazuar në ligj. Apriori mund të konkludohet se çdo padi 

për rimbursimin e TVSH-së nuk mund të jetë veçse padi e detyrueshme për t’u gjykuar në 

juridiksionin gjyqësor të shtetit ku lind detyrimi fiskal, pasi është një gjykim administrativ dhe i 

lidhur me pushtetin sovran që ushtron shteti në fushën e së drejtës publike. Nga ana tjetër padia 

objekt gjykimi nuk ka element të huaj në mosmarrëveshje dhe se për rrjedhojë nuk ka relevancë 

ndonjë rregullim ligjor të së drejtës ndërkombëtare private. 

14. Kolegji vlerëson se në rastin konkret gjykata ka gabuar në vlerësimin e fakteve të 

çështjes që determinojnë edhe zgjidhjen e problematikës së juridiksionit. Pala paditëse ka kërkuar 

administrativisht  pagesën  respektive  të  rimbursimit  të  TVSH-së,  duke  mos  depozituar  këtë 

kërkesë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve,  në interpretim  edhe të Udhëzimit nr. 
6.2015 të Ministrit të Financave, por e ka depozituar pranë Këshillit të Qarkut Kukës. Ky fakt nuk 
përmendet në vendimin e gjykatës së shkallës së parë, duke u kufizuar vetëm me konkluzionin se 
pala paditëse nuk ka depozituar kërkesë rimbursimi pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. 
Gjykata e faktit ka detyrimin ligjor të paraqesë në ligj situatën e faktit sikurse provohet gjatë 
gjykimit, pasi nga kjo situatë varet vendimmarrja mbi zbatimin e së drejtës. 

15. Kolegji sjell në vëmendje se, është tjetër gjë të konkludohet se nuk ka fare kërkesë për 
ribmursim të paraqitur në juridiksionin administrativ, duke konkluduar se për herë të parë ky 
kërkim parashtrohet me padi në gjykatë, dhe tjetër gjë të konkludohet se një kërkesë e tillë është 
paraqitur, por se pala kërkuese ka gabuar lidhur me organin kompetent, ku kjo kërkesë duhet të 
ishte dorëzuar. Në rastin e dytë organi administrativ jokompetent ka detyrimin ligjor për ta 
dërguar kërkesën apo ankimin administrativ pranë organit kompetent. 

16. Kolegji vlerëson se gjykata e shkallës së parë duhet të mbante parasysh rregullimet e 
Kodit të Procedurave Administrative mbi juridiksionin dhe kompetencën e organit publik gjatë 
një procedimi administrativ. Neni 24 i Kodit ka parashikuar se, kur një organ publik merr një 
kërkesë, për një çështje që e vlerëson jashtë kompetencës të vet, ia përcjell kërkesën menjëherë, 
dhe në çdo rast jo më vonë se dy ditë nga marrja e saj, organit publik kompetent dhe njofton 
kërkuesin për këtë. Rregullimi i mëtejshëm i kësaj dispozite ka mbrojtur palën e interesuar në një 
procedim administrative edhe nga humbja e afateve ligjore në ushtrimin e kërkesës tek një organ 
publik jokompetent, pasi ka parashikuar se afatet për kërkuesin vlerësohen të respektuara nëse 
kërkesa është paraqitur në kohë pranë organit jokompetent, ndërsa afatet përkatëse për organin 
publik kompetent fillojnë të llogariten nga data e marrjes së kërkesës. 

17. Ky rregullim ligjor i Kodit të Procedurave Administrative në çështjen objekt gjykimi 
nuk ka gjetur zbatim as nga organi administrativ palë e paditur dhe as nga gjykata në shqyrtimin e 
saj gjatë vlerësimit të ekzistencës së parakushteve procedurale për vlefshmërinë e procesit. Për 
rrjedhojë Kolegji vlerëson se nuk mund të konkludohet se pala paditëse nuk ka ezauruar 
juridiksionin administrativ para se t’i drejtohet juridiksionit gjyqësor. 

18. Kolegji vlerëson se në këtë moment të analizës dhe zbatimit të nenit 24 të Kodit të 
Procedurave Administrative gjykatës në çdo rast  i lind detyrimi, në bazë dhe për zbatim të 
shkronjës “c” dhe “d” të sentencave nomofilatike të Vendimit Unifikues nr. 3/2008 të Kolegjeve 
të  Bashkuara  të  Gjykatës  së  Lartë

1
,  që  të  vlerësojë  dhe  të  konkludojë  nëse  plotësimi  i 

 
1 

Këto dy sentenca nomofilatike kanë sanksionuar se: 

“c) Në të kundërt, nëse gjykata konstaton se ankimi administrativ, ndryshe nga ç’pretendon organi 

administrativ, është ushtruar në afat dhe ka qënë i shoqëruar nga dokumentet e nevojshme sipas kërkesave të 

ligjit, nuk mund të refuzojë shqyrtimin e çështjes me arsyetimin se çështja nuk është shqyrtuar në themel nga 

organi administrativ.
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formaliteteve për ndjekjen e rrugës administrative ka ardhur si pasojë e veprimit apo mosveprimit 

me faj të organit të administratës publike apo të palës paditëse. Në rastin konkret, duke pasur 

parasysh se çka u konkludua më lart, Kolegji konkludon se mosezaurimi i rrugës administrative 

ka ardhur si pasojë e moszbatimit të nenit 24 të Kodit të Procedurave Administrative nga organi i 

administratës dhe se pala paditëse nuk mund të vuajë pasojat e mohimit flagrant të drejtësisë, 

sikurse shkaktohen eventualisht nga vendimi jopërfundimtar i nxjerrjes së çështjes jashtë 

juridiksionit gjyqësor. 

19. Kolegji vlerëson se pjesa tjetër e konfliktit të palëve, konkretisht ajo që ka lidhje me 

zbatimin e Udhëzimit nr. 6/2015 të Ministrit të Financave apo zbatimit të nenit 26 të Ligjit nr. 

9840/2007, për të përcaktuar se kush ka legjitimitet material pasiv në këtë gjykim, janë çështje për 

të cilat Gjykata e Lartë nuk mund të investohet për t’i zgjidhur në këtë fazë të gjykimit, pasi 

vendimi i saj do të determinonte zgjidhjen në themel të çështjes. Kjo do të cenonte nenin 135 të 

Kushtetutës dhe parimin e procesit të rregullt ligjor në elementin e gjykatës së caktuar me ligj. 

Gjykata e Lartë në zgjidhjen e kësaj çështje duhet të vetëpërmbahet për të disponuar dhe për t’u 

shprehur ekskluzivisht vetëm për çështjen e juridiksionit gjyqësor. 
20. Për sa më lart u arsyetua, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë konkludon se 

duhet të vendoset prishja e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër dhe 
vazhdimi i gjykimit në po atë gjykatë dhe para të njëjtit trupë gjykuese. 

 
PËR KËTO ARSYE 

 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë në bazë dhe për zbatim të nenit 9 dhe 63 të Ligjit 

49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, 

 
VENDOSI 

 
Prishjen e Vendimit Nr. 493 (706), datë 01.11.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Shkodër dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë asaj gjykate dhe të njëjtit trup gjykues. 

 
Tiranë, më datë 04.05.2020 

 

 

ANËTAR ANËTAR KRYESUES 

ILIR PANDA ERVIN PUPE SOKOL SADUSHI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Gjykata, siç theksuam më sipër, e nxjerr çështjen jashtë juridiksionit gjyqësor vetëm kur paditësi, për 

faj të tij, nuk e ka paraqitur ankimin administrativ në afat ose nuk ka kompletuar dokumentet shoqëruese sipas 

ligjit (megjithëse organi administrativ e ka vënë në dijeni për të metat e ankimimit). Nëse gjykatës i rezulton se jo 

për faj të paditësit (ankuesit) çështja nuk është shqyrtuar në themel nga organi administrativ, atëhere në zbatim të 

nenit 42 të Kushtetutës, nenit 6 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut, që garantojnë një proces të 

rregullt ligjor, është e detyruar të shqyrtojë çështjen në themel, duke qënë ajo që ka juridiksionin për shqyrtimin e 

çështjes.”. 


