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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

___________________________________________________________________________ 
Nr. 193/1 i Regj. Themeltar  
Nr. 193/1 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    

 
në Tiranë, sot më datë 07.12.2020, mori në shqyrtim çështjen administrative me nr. 

910/14 Akti, datë 10.11.2020  regjistrimi, që i përket: 
 
Kërkues:   Rezart Bejkaj 
 
Objekti:   Revokimin e vendimit nr. 193, datë 26.04.2017 të Kolegjit 

Administrativ të Gjykatës së Lartë për pezullimin e ekzekutimit 
të vendimit nr. 6609, datë 17.11.2014 të Gjykatës 
Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me 
vendimin nr. 130, datë 25.01.2017 të Gjykatës Administrative 
të Apelit.   

 
Baza Ligjore:   Pika 6 e nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile.  
 
Për çështjen që i përket:  
 
Paditës:      Rezart Bejkaj. 
 
Të Paditur:      Ministria e Mbrojtjes Tiranë  
 
Person i tretë:   Departamenti i Administratës Publike 
 
Në prani të:  Avokatura e Shtetit pranë Ministrisë së Inovacionit dhe 

Administratës Publike.  
 
Objekti:     Kundërshtimi dhe anullimi i vendimit nr. 93, datë 08.01.2014 të 

Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Mbrojtjes “për 
kalimin e paditësit Rezart Bejkaj në listë pritje, duke filluar nga 
data 10.01.2014” dhe detyrimin e palës së paditur të riemërojë 
paditësin në pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Integrimit me 
BE dhe Marrëdhënieve me Jashtë apo në një pozicion të të 
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njëjtit nivel ose të një niveli më të ulët, duke i paguar ndërkohë 
pagën e plotë deri në momentin e riemërimit të tij në Ministrinë 
e Mbrojtjes.   

  
Baza Ligjore:    Ligji nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e 

gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 
administrative”, Kodi i Procedurave Administrative, Kodi i 
Procedurës Civile, ligji nr. 8549, datë 11.11.1999 “Për statusin 
e nëpunësit civil”, vendimi nr. 360, datë 14.07.2000 “Për 
lirimin nga shërbimi civil” i Këshillit të Ministrave.  

 
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. Nga aktet e fashikullit të gjykimit, të pranuara nga të dyja shkallët e gjykimit, 

rezulton se, sipas urdhërit datë 12.09.2011 të Ministrit të Mbrojtjes, pala paditëse ka filluar 
punë pranë palës së paditur Ministria e Mbrojtjes në datën 16.09.2011 me detyrën e Drejtorit 
të Drejtorisë së Marrëdhënieve me Jashtë në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të 
Mbrojtjes.  

2. Me shkresën nr. 439/7 prot., datë 22.05.2013 të Departamentit të Administratës 
Publike, pala paditëse emërohet nëpunës civil në periudhë prove. Me shkresën nr. 5403 prot., 
datë 06.12.2013 “Propozim për kalim në listën e pritjes në kuadër të rekrutimit”, për shkak të 
pamundësisë së ofrimit të një pozicioni të të njëjtit nivel apo një nivel më poshtë, pala 
paditëse njoftohet se propozohet të kalojë në listë pritje. Shkak për këtë propozim bëhet fakti 
se në zbatim të Urdhërit të Kryeministrit nr. 205, datë 01.11.2013, Drejtoria e Përgjithshme e 
Politikave të Mbrojtjes ka ndryshuar mënyrën e organizimit dhe strukturën e saj, më 
konkretisht, duke suprimuar pozicionin e punës “Drejtor drejtorie”. Në këtë shkresë pala 
paditëse njoftohet se ka të drejtë të japë mendimin e tij brenda tre ditëve punë nga marrja 
dijeni.  

3. Me shkresën nr. 5403/1 prot., datë 09.12.2013 “Përmbledhje e qëllimit të kësaj 
shkrese”, pala paditëse i drejtohet Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Mbrojtjes, duke 
kërkuar që përpara se të japë mendim mbi propozimin për të kaluar në listë pritje, të njihet më 
parë me strukturën e re, pozicionet dhe përshkrimet e punës për sektorët në varësi të 
drejtorisë së re që krijohet.  

4. Me shkresën nr. 5403/1 prot., datë 10.12.2013 “Përgjigje mbi propozimin për dalje 
në listën e pritjes”, pala paditëse kundërshton propozimin për kalimin në listë pritje, ku 
analizon në mënyrë të hollësishme kuadrin ligjor që rregullon marrëdhënien e tij të punës.  

5. Me shkresën nr. 93 prot., datë 08.01.2014 “Vendim” të Sekretarit të Përgjithshëm 
të MM-së është vendosur kalimi në listë pritje i paditësit, duke nisur nga data 10.01.2014, 
ndërsa përcaktohet se vendimi hyn në fuqi në datën 24.01.2014, pas 14 ditëve leje vjetore të 
pakryer për vitin 2013.  

6. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me vendimin nr. 6609, datë 
17.11.2014 ka vendosur: “Pranimin e padisë së paditësit Rezart Bejkaj. Shfuqizimin e 
vendimit nr. 93 prot., datë 08.01.2014 të Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Mbrojtjes 
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për kalimin e paditësit Rezart Bejkaj në listë pritje. Detyrimin e palës së paditur të riemërojë 
paditësin në një pozicion të të njëjtit nivel me atë që ka mbajtur ose të një niveli më të ulët, 
duke i paguar ndërkohë pagën e plotë deri në momentin e riemërimit të tij në Ministrinë e 
Mbrojtjes. Ekzekutimi i këtij vendimi do të bëhet nga pala e paditur Ministria e Mbrojtjes 
pasi vendimi të marrë formë të prerë, duke filluar nga koha e fillimit të ekzekutimit me 
paraqitjen e kërkesës së kreditorit, nëpërmjet marrjes së masave të nevojshme për t’i ofruar 
paditësit një pozicion tjetër pune të të njëjtit nivel në shërbimin civil ose më të ulët, ndërsa 
ezkekutimi i detyrueshëm bëhet nga përmbaruesi gjyqësor. ...”  

7. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë me vendimin nr. 130 (86-2017-122), 
datë 25.01.2017 ka vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 6609, datë 17.11.2014 të 
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. ...” 

8. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë me vendimin nr. 193, datë 
26.04.2017 ka vendosur: “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 6609, datë 17.11.2014 të 
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi me vendimin nr. 130, datë 
25.01.2017 të Gjykatës së Apelit Administrativ Tiranë.”  

9. Në datën 10.11.2020 pala paditëse Rezart Bejkaj ka paraqitur në Gjykatën e Lartë 
një kërkesë për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 
duke parashtruar argumentat sa vijojnë:  

- Proceset gjyqësore janë duke u zgjatur për shkak të situatës së pandemisë, si 
dhe vakancave të krijuara në Gjykatën e Lartë;  

- Vendimi për pezullimin e ekzekutimit është marrë duke pranuar të mirëqena 
pretendimet e palës së paditur, ndërsa i shkakton një dëm të rëndë e të pariparueshëm 
palës kërkuese, pasi është ende i pa punë dhe nuk ka mundësi financiare për veten dhe 
familjen;   

- Me vendimin për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të gjykatës, pala është 
vënë në pozita diskriminuese;  

- Në kushtet kur ka një vendim pezullimi, shqyrtimi i rekursit në Gjykatën e 
Lartë do të duhet të kryhet me përparësi;  

- Me vendimin për pezullimin e ekzekutimit janë cënuar nenet 6 të KEDNJ-së 
dhe 42 të Kushtetutës.  

 
II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

 
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 
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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 cënim 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 procedurale. Për rrjedhojë, 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 pezullimit të ekzekutimit të vendimit nr. 193, 
datë 26.04.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, të paraqitur nga pala paditëse 
Rezart Bejkaj.  
   

      Tiranë, më 07.12.2020 
 
 
  

 


