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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 99/1 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 99/1 i Vendimit 

 

VENDIM 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë i përbërë nga : 

 

Sokol SADUSHI  Kryesues 

    Ervin PUPE   Anëtar 

                          Sokol BINAJ                          Anëtar   

 

më datë 17.06.2021, mori në shqyrtim kërkesën administrative nr. 99/1, që u përket 

palëve: 

 

KËRKUES:  Bilal Semanaj 

 

OBJEKTI: Revokimi i vendimit të pezullimit nr. 99 regjistri datë 13.02.2019 të 

Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.  

  

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

 

në çështjen me palë: 

 

PADITËS:  Bilal Semanaj 

 

I PADITUR:  Drejtoria e Policisë së Shtetit, 

 

OBJEKTI:  Detyrimin e Policisë së Shtetit t'i njohë paditësit Bilal Semanaj gradën 

policore "Kryekomisar" në përputhje me funksionin e Shefit të 

Komisariatit të Policisë Gramsh në Drejtorinë Vendore të Policisë 

Elbasan, në Drejtorinë e Policisë së Shtetit. 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

 

VËREN: 

 

I.   Rrethanat e çështjes. 
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1. Nga aktet e administruara në praktikën gjyqësore, rezulton se urdhërit nr. 1217/2 

datë 10.06.2010, paditësi Bilal Semanaj është ripranuar në Polici me gradën policore 

“Komisar”. 

2. Nëpërmjet urdhërit nr. 1120, datë 08.05.2017 të Drejtorit të Policisë së Shtetit, 

është emëruar Komisar Bilal Semanaj në detyrën e Shefit të Komisariati, në  Komisariatin e 

Policisë Peqin, në Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan.  

3. Me shkresën nr. 114/3-B prot., datë 29.03.2017 të palës së paditur, në përgjigje të 

kërkesës drejtuar Drejtorit të Policisë së Shtetit për dhënien e gradës "Kryekomisar", i bëhet 

me dije paditësit se në zbatim të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, kërkesa nuk gjen 

mbështetje ligjore, pasi marrja e gradës bëhet nëpërmjet pjesëmarrjes në një proces vlerësimi 

konkurrues dhe kur plotëson kriteret ligjore. Paditësi pretendon se, në bazë të ligjit 108/2014 

"Për Policinë e Shtetit" dhe ekuivalentimit të tyre, të ndryshuar, lidhja nr. 1, si dhe në bazë të 

VKM. nr. 892 datë 21.12.2016 "Për përcaktimin e funksioneve korresponduese dhe 

kategorizimi për gradat në Policinë e Shtetit" detyra që ai kryen, që nga data 08.05.2016 e në 

vazhdim i korrespondon grada "Kryekomisar". 

4. Ndodhur në këto kushte, pala paditëse i është drejtuar me kërkesëpadi Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër 

5. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër me vendimin 354 datë 

07.06.2017 ka vendosur: “Pranimin e kërkesëpadisë. Detyrimin e palës së paditur, Drejtoria 

e Policisë së Shtetit, t'i njohë paditësit Bilal Muhamet Semanaj gradën policore 

"Kryekomisar". 

6. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 2374, datë 12.06.2018 ka 

vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 354 datë 07.06.2017 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Gjirokastër…” 

7. Kundër vendimit nr. 2374, datë 12.06.2018, të Gjykatës Administrative të Apeli ka 

paraqitur rekurs pala e paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, e cila ka kërkuar 

ndryshimin e këtij vendimi si dhe të vendimit nr. 345, datë 07.06.2017, të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër. 

8. Pala e paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, në datën 06.02.2019, 

ka paraqitur përpara Gjykatës së Lartë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 

345, datë 07.06.2017, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, lënë në fuqi 

me vendimin nr. 2374, datë 12.06.2018, të Gjykatës Administrative të Apelit 

9.  Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 99 regjistri 

themeltar  datë 13.02.2019 ka vendosur: “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 345, datë 

07.06.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, lënë në fuqi me 

vendimin nr. 2374, datë 12.06.2018 të Gjykatës së Apelit Administrativ.” 

10. Me datë 29.01.2021, pala paditëse ka paraqitur kërkesë për  ka paraqitur në 

Gjykatën e Lartë një kërkesë për revokimin e vendimit të pezullimit nr. 99 regjistri datë 

13.02.2019 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, duke pretenduar ndër të tjera se: 

- Vendimi nr. 99 regjistri datë 13.02.2019, ka sjellë dëme financiare të 

konsiderueshme ndaj meje. Duke marrë në konsideratë se vendimi i Gjykatës së 

Shkallës së Parë Gjirokastër, i përket datës 07.06.2017, ka kaluar një kohë prej 42 

muajsh ku unë trajtohem me pagën e mëparshme, në raport me pagën e gradës 

"Kryekomisar", për të cilën kam fituar procesin. 

- Proporcionaliteti i dëmit që mund t'i shkaktohet palës së paditur Drejtoria e 

Policisë së Shtetit nga ekzekutimi i këtij vendimi, (diferenca në pagë), krahasuar 

me dëmin që i shkaktohet një individi në të ardhurat e tij të pritshme mujore, shkon 

në favor të dëmit që i shkaktohet individit. 

- Shqyrtimin i çështjes nga Gjykata e Lartë, kjo kohë mund të jetë më e gjatë. 
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- Ky vendim pezullimi ka sjellë pasoja edhe në ecurinë time të karrierës në 

hierarkinë policore. Në vijim të pritshmërisë për zhvillimin e karrierës, duke marrë 

në konsideratë se për të kaluar nga grada "Kryekomisar" në "Drejtues" sipas ligjit 

nr. 108/2014 "Për Policinë e Shtetit" kërkohen 5 vite, nga dita që unë e kam fituar 

titullin "Kryekomisar", kanë kaluar 3 vjet e gjysmë, dhe kjo gjendje shkakton 

pasiguri ndërmjet situatës ku trajtohem aktualisht me gradën "Komisar" në atë që 

unë pres të bëhem "Drejtues", sipas hierarkisë policore. Kjo çështje është në 

shkelje të afatit të arsyeshëm, pasi nga regjistrimi i saj në Gjykatën e Lartë, datë 

17.09.2018, ka kaluar një kohë e konsiderueshme. 

- Këtij procesi i kanë kaluar të gjitha afatet e arsyeshme. Gjithashtu kanë kaluar 

afërsisht 24 muaj që nga  vendimi nr. 99 regjistri, datë 13.02.2019 i Kolegjit 

Administrativ të Gjykatës së Lartë dhe çështja e themelit është ende në fazën e 

studimit, në këto rrethana kërkoj përshpejtimin e shqyrtimit të rekursit në Gjykatën 

e Lartë. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 

 

11. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se Kodi i 

Procedurës Civile dhe Ligji nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin 

administrativ” (në vijim Ligji nr. 49/2012) kanë ofruar në disponibilitetin e palëve mjete që 

garantojnë mbrojtje të përkohshme procedurale, siç janë kërkesat e palëve mbi masat e 

sigurimit të padisë, sipas nenit 202 e vijues të Kodit të Procedurës Civile apo nenit 28 e vijues 

të Ligjit nr. 49/2012, kërkesa për dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm, sipas 

nenit 317 të Kodit të Procedurës Civile apo kërkesa për pezullimin e vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të Kodit të Procedurës Civile. Në çdo rast, këto 

mjete juridike të mbrojtjes së përkohshme procedurale janë të lidhura funksionalisht me 

mjetet kryesore të aksesit në gjykatë, qoftë padinë apo ankimet. 

12. Për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji kërkon 

ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i 

subjektit paditës apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo 

vendimi i gjykatës (humus boni juris). Nga ana tjetër kërkohet që në rrethanat e çështjes të 

ekzistojë një rrezik i atëçastshëm dhe evident për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të 

pariparueshëm nëse masa e përkohshme nuk merret nga gjykata (periculum in mora). Në këtë 

mënyrë masat e përkohshme procedurale paraqiten si mjete ligjore që garantojnë standardin e 

efektivitetit të vetë mjetit kryesor nga i cili ato varen, konkretisht padisë dhe ankimeve. 

13. Në mënyrë të posaçme neni 479 i Kodit të Procedurës Civile ka rregulluar 

kërkesën e palëve ndërgjyqëse, drejtuar Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor, objekt rekursi. Kjo dispozitë është e zbatueshme në gjykimin 

administrativ në Gjykatën e Lartë, sipas nenit 1, pika 2 të Ligjit nr. 49/2012. Në pikën 1 

parashikohet: 

“1. Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të 

vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: 

a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e të 

pariparueshme; dhe/ose 

b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale që siguron ekzekutimin 

vendimit.”. 

14. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, vlerësoj se, në një gjykim të 

natyrës të së drejtës publike, siç është edhe gjykimi administrativ, është e detyrueshme për 

kërkuesin, ashtu si edhe për gjykatën që do të vlerësojë pranimin ose jo të kërkesës për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, respektimi i kushteve ligjore që parashikohen 
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në nenin 29 të Ligjit nr. 49/2012. Konkretisht nevojitet të arsyetohet domosdoshmërisht dhe 

qartësisht se: 

- ekziston dyshimi i arsyeshëm, mbi mundësinë e ardhjes së një dëmi të rëndë të 

pariparueshëm dhe të atëçastshëm për kërkuesin, për shkak të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë; 

- (nuk) cenohet rëndë interesi publik. 

15. Këto kushte ligjore duhet të interpretohen rast pas rasti dhe në përputhje me 

rrethanat konkrete të çështjes, duke garantuar se pranimi nga gjykata i kërkesës për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në varësi të iniciuesit të 

kërkesës (subjekt apo organ publik) cenon rëndë ose jo interesin publik. 

16. Pra, Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës 

Civile, për pranimin e një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë të duhet të konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret 

ligjorë dhe/apo prova të palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një 

dëmi të menjëhershëm dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit 

gjyqësor të formës së prerë. Më tej eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar 

dhe provat respektive të saj. Në këtë kuptim, argumentet që parashtrohen në kërkesë duhet të 

jenë konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e tyre. Si 

rregull i përgjithshëm nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes së 

rekursit për të pranuar një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për 

pezullim. 

17. Kolegji vlerëson se bazuar në nenin 497, paragrafi 6 se pezullimi i ekzekutimit të 

vendimit edhe mund të ndryshohet ose të revokohet me kërkesë të palës. Në këtë kuptim që të 

përligjet kërkesa për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit duhet që pala 

kërkuese të ketë argumente konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë 

mundësinë e ardhjes së pasojave të rënda, si pasojë e mosekzekutimit të vendimit. 

18. Revokimi i pezullimit të ekzekutimit të vendimit nuk është i pranueshëm nëse 

bazohet në të njëjtat argumente ligjore ose fakte të ngritura gjatë shqyrtimit të kërkesës për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit. Vlerësoj se nuk ka asnjë pengesë për ngritjen e 

kërkesës për revokim, nëse ajo bazohet në rrethana të reja, ku përfshihen jo vetëm ndodhja e 

fakteve të reja krijuese të së drejtës apo të periculum in mora, por edhe përdorimi i provave të 

reja 

19. Mungesa në kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore passjell 

mospranimin e kërkesës për revokimin e pezullimit të vendimit. Nga ana tjetër abuzimi me 

mjetin ligjor të parashikuar nga neni 479 i Kodit të Procedurës Civile mund të shkaktojë dhe 

aktivizimin e përgjegjësisë personale pasurore të palës apo përfaqësuesit, sipas pikës 1 të 

nenit 34 të Kodit. 

20. Kolegji në vlerësim të shkaqeve të paraqitura nga kërkuesi, vlerëson se kërkesa 

për revokimin e vendimit të ndërmjetëm të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

e paraqitur nga pala paditëse, është e pabazuar në prova dhe në ligj dhe, si e tillë, duhet të 

rrëzohet. vlerëson se nga data e marrjes së vendimit të pezullimit të ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor dhe deri më sot, nuk provohet se kanë ndryshuar kushtet dhe kriteret që kanë 

ndikuar në caktimin e masës së përkohshme procedurale. Paditësi pretendon në kërkesën për 

revokimin e vendimit se shkaqet për të cilat është vendosur masa e pezullimit kanë ndryshuar 

për shkak të kalimit të një periudhe të gjatë kohore. Pezullimi i ekzekutimit të vendimit i ka 

shkaktuar kërkuesit dëm financiar dhe profesional pasi e pengon të avancojë në karrierë. Në 

kërkesë, paditësi nuk ka parashtruar rrethana që provojnë rëndimin e pozitës së tij si pasojë e 

pezullimit të ekzekutimit të vendimit. 
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21. Për rrjedhojë, Kolegji vlerëson se kërkesa për revokim e vendimit të pezullimit të 

ekzekutimit është e pabazuar dhe si e tillë nuk duhet të pranohet. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin 1, pika 2, nenin 29 të ligjit 

nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” si 

dhe nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile; 

 

VENDOSI: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Bilal Semanaj për revokimin e vendimit 

nr. 99 Regjistri, datë 13.02.2019 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 

 

Tiranë, më datë 17.06.2021 

 

 

          ANËTAR                               ANËTAR                                KRYESUES 

 

       Ervin PUPE                                  Sokol BINAJ                          Sokol SADUSHI 
 

 

 


