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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 612/1 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Sokol  SADUSHI Kryesues 

    Ervin PUPE  Anëtar 

Ilir PANDA  Anëtar    

 

Sot, në Tiranë, më datë 23.11.2020, mori në shqyrtim kërkesën për pezullim me Nr. Akti 

612/1, që i përket: 

 

 Kërkues:   Alma Katragjini 

 

Objekti: Kërkesë për revokimin e pezullimit të vendimit nr. 3695 datë 

14.09.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit, që ka lënë në 

fuqi vendimin nr.1456 datë 10.04.2017 të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

 

 Baza ligjore:    Neni 479/6 i Kodit të Procedurës Civile 

 

 Në çështjen administrative me palë: 

 

 Paditës:  Alma Katragjini 

 

 I paditur:  Drejtoria e Policisë së Shtetit 

 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

 Pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit, z. 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.  Pala paditëse i është drejtuar me padi Gjykatës Administrativ të Shkallës së Parë Tiranë. 

 2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me vendimin nr. 1456 datë 

10.04.2017 ka vendosur:  

"1. Pranimin e kërkesë padisë së paditëses Alma Katragjini (Reka).  
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2.Detyrimin e të paditurës Drejtoria e Policisë së Shtetit ti njohë paditëses, Alma 

Katragjini (Reka) gradën Kryekomisar në përputhje me funksionin specialist në Sektorin 

për Hetimin e Korrupsionit në Drejtorinë e Hetimit të Krimit Ekonomik e Financiar në 

Drejtorinë e Përgjithshme për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimet e Rënda në 

Drejtorinë e Policisë së Shtetit.  

3. Shpenzimet gjyqësore në masën 43.000 lekë, të parapaguara nga paditësja i ngarkohen 

palës së paditur. 

 4. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë 

Brenda 15 ditëve nga e nesërmja e shpalljes" 

 

3.  Kundër këtij vendimi ka ushtruar ankim pala e paditur.  

 

4. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 3695 datë 14.09.2017, ka vendosur:  

"-Lënien në fuqi të vendimit nr. 1456 datë 10.04.2017 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë.  

- Shpenzimet gjyqësore në Gjykatën e Apelit Administrativ nuk u kryen. 

- E drejta e rekursit kundër këtij vendimi mund të ushtrohet në Gjykatën e Lartë, brenda 

30 ditëve, duke filluar nga e nesërmja e komunikimit të tij palëve ndërgjygjëse"  

  

5.  Kundër këtij vendimi ka ushtruar rekurs pala e paditur.  

 

6.  Pala e paditur ka paraqitur përpara Gjykatës së Lartë, në datën 23.10.2018 kërkesë për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 3695 datë 14.09.2017, të Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë. 

 

7.  Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me vendimin Nr. 612 Regj., datë 

06.11.2018, ka vendosur:  

 “Pranimin e kërkesës të paraqitur nga Drejtoria e Policisë së Shtetit për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 3695 datë 14.09.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit 

Tiranë” 

 

 8.  Kërkuesja, nëpërmjet përfaqësueses së saj, në datën 02.11.2020, i është drejtuar Kolegjit 

Administrativ të Gjykatës së Lartë me kërkesë për revokimin e këtij vendimi, duke 

parashtruar: 

-  Nevojat dhe prioritetet për ristrukturim dhe për çdo gradë evidentohen çdo vit 

kalendarik për vitin pasardhës, pra ato ndryshojnë nga viti në vit. Prej nëntorit 2018, 

gjendja ka ndryshuar dhe nevojat për çdo gradë, po ashtu kanë ndryshuar. 

- Aktualisht,  kam një vit që jam emëruar Specialiste në Drejtorinë e Burimeve 

Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë se Shtetit, që i korrespondon grada 

"Kryekomisar”; pra unë punoj në një funksion që i korrespondon gradë më e lartë. 

- Prej dy vitesh që vendimi është me status të pezulluar, nuk më lejon të ushtroj një të 

drejtë ligjore për emërim në një funksion që përkon me gradën "Kryekomisar", edhe pse i 

kam plotësuar kriteret ligjore. Pra, "de facto", unë ushtroj një funksion që në bazë të 

ndarjes së gradave i përket gradës "Kryekomisar", por "de jure", për shkak se kjo çështje 

është për shqyrtim pranë Gjykatës së Lartë, nuk më akordojnë gradën përkatëse. 

 

II. VLERËSIMI I KOLEGJIT ADMINISTRATIV TË GJYKATËS SË LARTË  

 

9.  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 
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që garantojnë mbrojtje të përkohshme procedurale. Të tilla 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. 

 

10. Universalisht, 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. 

 

11. 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.”. 

 

12. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, Kolegji Administrativ i Gjykatës së 

Lartë vlerëson 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 me analogji edhe i kushteve ligjore, që parashikohen 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. 

 

13. 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 inicuesit të kërkesës 

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

 

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

vlerësuar se kërkesa për pezullim e paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e 

Policisë së Shtetit, ka qenë e bazuar në prova dhe në ligj dhe me vendimin nr. 612  datë 

06.11.2018 ka vendosur pranimin e saj. 
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15. Bazuar në nenin 479, pika 6 të Kodit të Procedurës Civile, me kalimin e një afati prej dy 

vitesh nga marrja e vendimit të sipërcituar, kërkuesja ka paraqitur me datë 02.11.2020, 

kërkesë për revokimin e këtij vendimi, duke pretenduar se gjendja faktike e saj në 

institucion ka ndryshuar. Prej një viti ajo është emëruar “Specialiste” në Drejtorinë e 

Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë se Shtetit, që i 

korrespondon grada "Kryekomisar”. De facto kërkuesja pretendon se ushtron funksionin 

që i korrespondon një gradë më e lartë, por nuk i është dhënë ende kjo gradë për shkak të 

pezullimit të vendimit që i ka njohur të drejtën e marrjes së gradës “Kryekomisar”. 

 

16. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë 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 bazuar në prova dhe në ligj dhe, si e tillë, duhet të pranohet. Kolegji 

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

gjyqësor dhe deri më sot, kanë ndryshuar kushtet dhe kriteret që kanë ndikuar në caktimin 

e masës së përkohshme procedurale. Referuar provave të paraqitura nga kërkuesja, por 

edhe nga vetë pala e paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit rezulton se me 

urdhrin nr. 109 datë 23.01.2020, nënkomisare Alma Katragjini është emëruar “Specialiste 

për diversitetin”, në Sektorin e Rekrutimit dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në 

Drejtorinë e Burimeve Njerëzore. Pra, pala e paditur, pas vendimit të pezullimit, ka 

emëruar kërkuesen në një detyrë që i korrespondon gradës më të lartë, që ajo ka fituar me 

vendimin gjyqësor.    

 

17. Kolegji, në vlerësimin e kërkesës për revokimin e pezullimit, i referohet dhe organikës së 

Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, prej së cilës rezulton se pozicioni aktual i 

kërkueses si “Specialiste për diversitetin”, parashikohet në organikë me gradën 

“Kryekomisar”. Në këto kushte, rrethanat dhe kriteret për vijimin e pezullimit të vendimit 

kanë ndryshuar. Për rrjedhojë, Kolegji duke mbajtur në konsideratë sa më sipër, çmon se 

kërkesa për revokimin e pezullimit duhet të pranohet. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

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

dhe nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile; 

 

V E N D O S I: 

 

 Pranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesja, Alma Katragjini, për revokimin e 

vendimit Nr. 612 Regj., datë 06.11.2018, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 

 

      Tiranë, më 23.11.2020 

 


