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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 5/11/3 i Regj.Themeltar  

Nr. 5/11/3 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 datën 17.06.2021 mori në shqyrtim, në dhomën e këshillimit, çështjen 

administrative me nr. 5/11/3 akti me: 

 

KËRKUES:                Bardhyl Ibra. 

 

PALË E INTERESUAR: Gjykata Administrative e Apelit. 

 

OBJEKTI:                 Konstatimin e shkeljes së mos arsyetimit të vendimit nr. 79, datë 

09.04.2019, sipas nenit 142, pika 1 të Kushtetutës e dispozitat e 

tjera ligjore dhe detyrimin për përshpejtimin e rregullimit të këtij 

vendimi.  

 

BAZA LIGJORE: Nenet 42, pika 1, 42, pika 2, 43 e 14, pika 1, të Kushtetutës së 

Republikës së Shqipërisë; Nenet 6, pika 1 dhe 8 të Konventës 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut, neni 309 e 310, të Kodit të 

Procedurës Civile; Ligji nr. 98/2016, datë 06.10.2016, “Për 

organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”; 

Neni 399/4, 399/5, 396/6 të Kodit të Procedurës Civile, e vendimit 

të Gjykatës Kushtetuese nr. 251, datë 20.11.2017. 
 

     KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe diskutoi, në dhomë këshillimi, 

çështjen në tërësi, 

V Ë R E N: 

I. Rrethanat e çështjes 

 

 1. Nga aktet e administruara në dosjen gjyqësore rezulton se, kërkuesi Bardhyl Ibra, 

ka qenë palë ndërgjyqëse në pozitën e paditësit në një proces gjyqësor pranë Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.  

 2. Me njoftimin nr. 3533 akti, datë 15.09.2017 Gjykata Administrative e Shkallës së 

Parë Tiranë, i ka kërkuar palës paditëse Bardhyl Ibra plotësimin e të metave të padisë, duke 
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bërë pagesën e tarifës për shërbimin gjyqësor si dhe kopje të padisë dhe akteve provuese për 

palët, deri në datë 25.09.2017, ora 09:00. 

 3. Kundër vendimit nr. 3553 akti, datë 15.09.2017 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë, ka paraqitur ankim të veçantë pala kërkuese Bardhyl Ibra. 

 4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 187 akti, 

datë 13.10.2017, ka vendosur“Të mos pranojë ankimin e paraqitur nga ankuesi Bardhyl Ibra 

kundër njoftimit nr. 3553 akti, datë 15.09.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë”. 

 5. Kundër vendimit nr. 187 akti, datë 13.10.2017 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë, ka paraqitur ankim të veçantë pala kërkuese Bardhyl Ibra. 

 6. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 46, datë 21.02.2018, ka 

vendosur “Të lërë në fuqi vendimin nr. 187 akti, datë 13.10.2017 të Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Tiranë”.    

 7. Kundër vendimit nr. 46, datë 21.02.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit, ka 

paraqitur rekurs kërkuesi Bardhyl Ibra. Gjithashtu ka rezultuar se rekursi nuk ishte në formën 

e kërkuar nga ligji, pasi nuk ishte i firmosur nga një avokat. Gjykata Administrative e 

Shkallës së Parë Tiranë, bazuar në nenin 57 të ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative 

dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrativ”, e ka çmuar të nevojshme që t’i lërë palës 

rekursuese një afat prej 7 ditësh për të ndrequr të metat e rekursit.  

 8. Në datën 16.04.2018, në këtë gjykatë është depozituar një kërkesë me shkrim e 

rekursuesit, me anë të cilës ai bënte me dije se për arsye ekonomike nuk mund të pajisej me 

avokat.  

 9. Rezulton se gjykata, me qëllim të respektimit të së drejtës kushtetuese për një 

proces të rregullt ligjor, i ka lënë edhe një afat tjetër rekursuesit deri në datën 08.05.2018, ora 

12:00, me qëllim që të përfitonte nga ndihma juridike falas, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 

111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. Pavarësisht se paditësi kishte marrë 

dijeni rregullisht për këtë vendim të ndërmjetëm të datës 17.04.2018, nuk i ka plotësuar të 

metat e rekursit brenda afatit të lënë nga gjykata për këtë qëllim. Rezulton se sërish kërkuesi 

nuk i kishte ndrequr të metat e rekursit, me gjithë afatin e dytë të lënë nga gjykata për këtë 

qëllim. 

 10. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 63, datë 

08.05.2018, ka vendosur: 

 “Kthimin e rekursit të Bardhyl Ibra, kundër vendimit nr. 46, datë 21.02.2018 të 

Gjykatës së Apelit Administrativ”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 11. Kundër vendimit nr. 63, datë 08.05.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Tiranë, ka bërë ankim paditësi Bardhyl Ibra, i cili ka kërkuar prishjen e këtij vendimi 

dhe dërgimin e rekursit për shqyrtim në Gjykatën e Lartë. 

 12. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 79, datë 09.04.2019, ka 

vendosur: 

 “Lënien në fuqi të vendimit nr. 63 akti, datë 08.05.2018 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë”. 

 13. Kundër vendimit nr. 63, datë 08.05.2018 të Gjykatës Administrative të Apelit 

kërkuesi Bardhyl Ibra, i është drejtuar Gjykatës së Lartë në datën 02.05.2019, duke 

pretenduar se vendimi i Gjykatës Administrative të Apelit është i paarsyetuar dhe duke 

kërkuar konstatimin e një fakti të tillë si dhe detyrimin e rregullimit të tij. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ  

 14. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e 

paraqitur nga kërkuesi Bardhyl Ibra, nga pikëpamja e formës, rezulton të jetë paraqitur për 

konstatimin e afatit të arsyeshëm, pasi ajo i është drejtuar Kolegjit Administrativ të Gjykatës 

së Lartë, për ta shqyrtuar si një gjykim të posaçëm, të sanksionuar në Pjesën II, Titulli III, 

Kreu X, të Kodit të Procedurës Civile.  
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15. Bardhyl Ibra është paraqitur me cilësinë e palës kërkuese në procesin gjyqësor, 

për të cilin është dhënë vendimi nr. 79, datë 09.04.2019  i Gjykatës Administrative të Apelit.  

16. Kolegji konkludon se, nga përmbajta e kërkesës, nuk rezulton që kërkuesi të 

pretendojë cenimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm nga ana e Gjykatës Administrative të 

Apelit, pasi kjo e fundit ka dalë në një vendimmarrje, pas investimit të saj me anë të ankimit 

nga kërkuesi. Në kërkesën (rekursin) drejtuar Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, 

kërkuesi ka pretenduar për mosarsyetimin e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit. 

 17. Në rastin konkret, Kolegji vlerëson se kërkesa e paraqitur nga kërkuesi Bardhyl 

Ibra, përmban ekstremitet e një rekursi të ushtruar ndaj vendimit nr. 79, datë 09.04.2019 të 

Gjykatës Administrative të Apelit, me të cilin është vendosur ”Lënia në fuqi të vendimit nr. 

63 akti, datë 08.05.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë”. Pra, nisur 

nga sa ka pretenduar kërkuesi, një kërkesë e tillë, në thelbin e saj, nuk rezulton të përfshihet 

në sferën e çështjeve që shqyrtohen me procedurën e gjykimit të kërkesave për konstatimin e 

shkeljes së afatit të arsyeshëm, përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit, që gjen 

rregullim në  Pjesën II, Titulli III, Kreu X, i Kodit të Procedurës Civile. 

18. Referuar nenit 58 të ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e 

mosmarrëveshjeve administrative”, “Vendimet e shpallura nga Gjykata Administrative e 

Apelit në rastet që parashikohen në këtë ligj, mund të ankimohen me rekurs në Gjykatën e 

Lartë:  

a) për zbatim të gabuar të ligjit material ose procedural, të një rëndësie themelore për 

njehsimin, sigurinë dhe/ose zhvillimin e praktikës gjyqësore;  

b) kur vendimi i ankimuar është i ndryshëm nga praktika e Kolegjit Administrativ ose e 

Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë;  

c) ka shkelje të rënda të normave procedurale, me pasojë pavlefshmërinë e vendimit ose të 

procedurës së gjykimit”. 

19. Kolegji konkludon se, të gjitha shkaqeve të parashtruara në rekurs, i është dhënë 

përgjigje në mënyrë shteruese nga gjykatat e faktit, duke i bërë një analizë të hollësishme 

dispozitave të ligjit nr. 49, datë 03.05.2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e 

mosmarrëveshjeve administrative”, ligjit nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga 

shteti”, të cilat rregullojnë mosmarrëveshjen në gjykim. Këto qëndrime bazohen edhe në 

jurisprudencën e Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. 

20. Mbështetur sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë arrin në 

përfundimin, se rekursi i paraqitur ndaj vendimit nr. 79, datë 09.04.2019 të Gjykatës 

Administrative të Apelit nuk duhet të pranohet. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, mbështetur në nenin 63, shkronja a) të ligjit 

nr. 49, datë 03.05.2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”, 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin kërkesës (rekursit) të palës kërkuese, Bardhyl Ibra kundër vendimit nr. 

79, datë 09.04.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit.  

 

Tiranë, më 17.06.2021 

 

     ANËTAR                                        ANËTAR                                       KRYESUES 

 

       Ilir PANDA                                      Ervin PUPE                                   Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 7/13/5 i Regj.Themeltar  

Nr. 7/13/5 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 datën 17.06.2021 mori në shqyrtim, në dhomën e këshillimit, çështjen 

administrative me nr. 13 akti me: 

 

KËRKUES:      Sokol Kola. 

OBJEKTI:     Gjykimi i kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm, 

përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit.  

BAZA LIGJORE: Neni 399, pika 1 i Kodit të Procedurës Civile. 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe diskutoi, në dhomë këshillimi, 

çështjen në tërësi, 

V Ë R E N: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

 1. Nga aktet e administruara në dosjen gjyqësore rezulton se, kërkuesi Sokol Kola, në 

datën 20.10.2016 i është drejtuar me kërkesë padi Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Tiranë, me objekt “konstatimin e pavlefshmërisë absolute të pjesshme të Vendimit të 

Këshillit të Ministrave nr. 509, datë 06.07.2011 “Për miratimin e listës përfundimtare të 

pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të 

Komunës Qendër Fier, të Qarkut Fier”, për numrat rendorë 275-283, fshati Daullas, ish-

Komuna Qendër, Fier”, me pretendimin se këto pasuri nuk janë shtetërore, por në pronësi të 

paditësit dhe trashëgimtarëve të tjerë “Kola”, sipas disponimeve të vendimit nr. 132, datë 

05.07.1996, të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ish-Pronarëve Fier. 

 2. Kjo pronë e fituar me vendimin nr. 132, datë 05.07.1996 të Komisionit të Kthimit 

dhe Kompensimit të Pronave ish-Pronarëve Fier KKKP Fier është regjistruar në Zyrën e 

Hipotekave Fier, sipas notës së transkriptimit nr. 1143, datë 05.07.1996 
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 3. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, me vendimin nr. 2035, datë 

07.12.2016, ka vendosur: 

 “Kthimin e kërkesëpadisë së bashku me aktet”.  

 4. Kundër vendimit nr. 2035,datë 07.12.2016 të Gjykatës Administrative e Shkallës së 

Parë Vlorë, ka paraqitur ankim pala paditëse (kërkuesi), Sokol Kola, i cili ka kërkuar prishjen 

e këtij vendimit dhe kthimin e çështjes për rigjykim. 

5. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 1782, datë 11.06.2019, ka 

vendosur: 

 “Prishjen e vendimit nr. 2035, datë 07.12.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Vlorë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në atë gjykatë, me të njëjtin trup gjykues”. 

6. Kërkuesi, Sokol Kola, në datën 17.05.2019 i është drejtuar Gjykatës së Lartë me 

kërkesë për konstatimin e cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor, si 

rezultat i mos gjykimit brenda një afati të arsyeshëm të çështjet së tij me Nr. Regj. Them. 

12684/7259/3027 (31025-00698-86-2017), datë 15.02.2017 të Gjykatës Administrative të 

Apelit.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ  

 

7. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se kërkesa 

është paraqitur nga një subjekt i cili legjitimohet. Pala kërkuese rezulton të jetë me cilësinë e 

palës paditëse në procesin gjyqësor, për të cilin është dhënë vendimi nr. 1782 (86-2019-

2052), datë 11.06.2019  i Gjykatës Administrative të Apelit.  

 8. Kolegji vlerëson se kërkesa është në kompetencën e tij, sipas nenit 399/6, pika 1, 

shkronja “b”, të Kodit të Procedurës Civile, pasi përmes saj kërkohet konstatimi i shkeljes së 

afatit të arsyeshëm në gjykimin e çështjes nga Gjykata Administrative e Apelit. 

 9. Kërkesa i plotëson elementët e parashikuar në nenin 399/5, pika 1, të Kodit të 

Procedurës Civile, si dhe është e shoqëruar me të gjitha aktet e tjera të nevojshme, të 

përcaktuar në nenin 399/5, pika 2, të Kodit të Procedurës Civile. 

 10. Kolegji vlerëson se parimi i gjykimit brenda afatit të arsyeshëm ka një rëndësi 

themelore për gjykimin civil/administrativ,  pasi përbën dhe një nga komponentët e procesit 

të rregullt ligjor të parashikuar në nenin 6 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. 

Ky parim bazohet në  postulatin “drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar”. Shkalla e 

respektimit të këtij parimi përcakton në mënyrë të ndjeshme dhe efektivitetin e procesit 

gjyqësor. (Shih vendimin H. kundër Francës, datë 24.10.1989 të GJEDNJ) 

 11. Kolegjin çmon të theksojë praktikën e konsoliduar të Gjykatës Evropiane të të 

Drejtave të Njeriut (në vijim GJEDNJ), e cila ka përcaktuar se periudha e afatit të arsyeshëm 

për përfundimin e një procesi gjyqësor civil shtrihet, që nga momenti i ngritjes së padisë deri 

tek momenti i ekzekutimit të vendimit gjyqësor. (shih vendimin Qufaj kundër Shqipërisë; 

Vendimin Scopelliti kundër Italisë, datë 23.11.1993 të GJEDNJ). Gjykata ka një pozitë 

kryesore dhe të veçantë, pasi është i vetmi organ që është përgjegjës për dhënien e drejtësisë 

dhe si e tillë merr pjesë në mënyrë të detyrueshme në të gjitha marrëdhëniet që krijohen gjatë 

gjykimit të çështjes. 

 12. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (në vijim GJEDNJ) në jurisprudencën 

së saj, ka identifikuar disa elemente përbërëse të këtij standardi. Sipas kësaj jurisprudence në 

përllogaritjen e afatit të arsyeshëm merren në konsideratë faktorë të ndryshëm si 

kompleksiteti i çështjes; sjellja e palëve ndërgjyqëse; sjellja e autoriteteve gjyqësore dhe 

administrative. (Shih vendimin Buchholz kundër Republikës Federale Gjermane datë 

06.05.1981 dhe Bjeliç kundër Sllovenisë ap. nr. 50719\06, datë 18.10.2012. të GJEDNJ) 

 13. Kolegji vlerëson se për sa i përket kompleksitetit të çështjes, ky kriter vlerësimi 

merr parasysh të gjithë faktorët dhe elementet që kanë të bëjnë me çështjen, natyrën e 
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interesave të përfshira në të, rëndësinë e fakteve, rëndësinë e zgjidhjes ligjore, numri i 

personave të akuzuar dhe të dëshmitarëve, elementet ndërkombëtarë, lidhjen e çështjes me 

çështje të tjera dhe ndërhyrjen e personave të tjerë në procedurë. (Shih vendimin Trggiani 

kundër Italisë datë 19.02.1991; Manieri kundër Italisë dt. 27.02.1992, Stefancic kundër 

Sllovenisë, datë 25.10.2012 të GJEDNJ). 

 14. Për sa i përket sjelljes së kërkuesit, ky kriter lidhet me mënyrën se si janë sjellë 

palët në proces ndaj procedimit, diligjencën e treguar prej tyre për përfundimin e procesit, 

pengesat që ato kanë krijuar dhe faktorë të tjerë që janë të lidhur me veprimet ose 

mosveprimet e tyre që kanë ndikuar në ecurinë e procesit. Megjithatë, kjo duhet vlerësuar rast 

pas rasti vlerëson gjykata, pasi një person nuk është i detyruar të bashkëpunojë me autoritetet 

proceduese në mënyrë aktive për të përshpejtuar procedurat gjyqësore që çojnë në dënimin e 

tij. (shih vendimin Eckkle kundër Republikës Federale Gjermane, dt. 15.07.1982 të GJEDNJ) 

 15. Nga ana tjetër, Kolegji sjell në vëmendje se, për sa i përket sjelljes së autoriteteve 

për vlerësimin e kohëzgjatjes së afatit të arsyeshëm të gjykimit, GJEDNJ ka vlerësuar se 

vetëm vonesat që i atribuohen shtetit mund të merren parasysh. Këto vonesa mund të 

shkaktohen ose nga autoritetet gjyqësore ose nga autoritetet administrative. Shkaqe të kësaj 

natyre në jurisprudencën e GJEDNJ janë vënë në dukje si p.sh. bashkimi i gabuar i disa 

çështjeve që ka shkaktuar vonesa të panevojshme, shtyrjet e pabazuara në ligj të seancave 

gjyqësore, pezullimi i kundërligjshëm i procesit gjyqësor, vonesat nga ana e agjencive 

publike ligjzbatuese të shtetit në dorëzimin e provave të kërkuara nga gjykata, transferimi i 

çështjeve penale nga një gjykatë në tjetrën, mbajtja e seancave të apelimeve. (Shih vendimin 

Eëing kundër Mbretërisë së Bashkuar). 

 16. E gjithë kjo analizë është e rëndësishme për orientimin e Kolegjit në zgjidhjen e 

çështjeve për të cilat pretendohet gjykimi i çështjeve tej afateve të arsyeshme. Për rastin në 

shqyrtim vlen t’i referohemi nenit 399/7, pika 3 të Kodit të Procedurës Civile në të cilin 

parashikohet se “Në rast se gjatë shqyrtimit të kërkesës organi që po kryen veprimet, 

ndërmerr hapat që po kërkohen nga pala, brenda 30 ditëve nga paraqitja e kërkesës, pushon 

shqyrtimi i kërkesës”.  

 17. Rezulton se, Gjykata Administrative e Apelit është shprehur me vendimin nr. 

1782 (86-2019-2052), datë 11.06.2019, gjatë kohës që kërkuesi ka paraqitur kërkesën e tij 

përpara Gjykatës së Lartë. Në kushte të tilla, Kolegji vlerëson se çështja ka mbetur pa objekt 

dhe, për rrjedhojë, duhet të vendoset pushimi i shqyrtimit të saj. 

18. Mbështetur sa më sipër, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë arrin në 

përfundimin, se gjykimi i çështjes nr. 13 akti, datë 17.05.2019 regjistrimi, duhet të pushohet 

në Gjykatën e Lartë.  

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, mbështetur në nenin në nenin 399/7, pika 3 

të Kodit të Procedurës Civile, 

 

V E N D O S I: 

 

Pushimin e gjykimit të çështjes nr. 13 akti, datë 17.05.2019 regjistrimi, në Gjykatën e 

Lartë. 

 Tiranë, më 17.06.2021 

 

  ANËTAR                                          ANËTAR                                         KRYESUES 

 

 Ilir PANDA                                          Ervin PUPE                                   Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 1/3/1 i Regj. Themeltar 

Nr. 1/3/1 i Vendimit 

 

VENDIM 

 NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë prej: 

 

Sokol SADUSHI  - Kryesues 

Ervin PUPE   - Anëtar 

Ilir PANDA    - Anëtar 

 

në datën 17.06.2021 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen 

administrative me nr. 6/2018 akti që ju përket palëve :  

 

KËRKUES:  Arjan Lamaj 

 

OBJEKTI:  Konstatimin e shkeljes së afatit dhe përshpejtimi i procedurave për  

gjykimin e çështjes administrative. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 6/1 i KEDNJ-së, nenet 399/1 – 399/9 e vijues të Kodit të 

Procedurës Civile. 

 

     KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe diskutoi në dhomë këshillimi 

çështjen në tërësi, 

  

VËREN 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

 1. Nga dosja gjyqësore rezulton se pala kërkues Arjan Lamaj, i është drejtuar 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, me padinë me objekt “kompensim për 

burgim të padrejtë”. 

 2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, vendimin nr. 725, datë 

20.05.2014 ka vendosur: “ Pranimin e kërkesës padisë. Detyrimin e palës së paditur të 

kompensojë për periudhën e paraburgimit dhe të burgimit të padrejtë paditësin Artan Lamaj 

në shumën 2.133.000 lekë”. 

 3. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë me vendimin nr. 1432, datë 30.05.2016 

ka vendosur: “ Ndryshimin e vendimit me nr. 725, datë 20.05.2014 të Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Vlorë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në të njëjtën gjykatë, me tjetër 

trup gjykues”. 
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 4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, vendimin nr. 1753, datë 

27.10.2016 ka vendosur: “Pranimin pjesërisht të kërkesë padisë. Detyrimin e palës së paditur 

Zyra e Thesarit Vlorë të shpërblejë paditësin Arjan Lamaj në shumën 1.324.000 lekë, si 

kompensim për burgim të padrejtë. Rrëzimin për pjesën tjetër të padisë”. 

5. Mbi bazën e ankimit, aktualisht çështja objekt gjykimi ndodhet pranë Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë dhe është në pritje të gjykimit. 

 6. Për sa më sipër, Arjan Lamaj ka pretenduar shkeljen e afatit të arsyeshëm në 

Gjykatën Administrative të Apelit, me këto shkaqe: 

- Duke qenë se është çështje për rigjykim i jemi drejtuar disa herë Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë dhe çështja vazhdon të qëndrojë e pagjykuar dhe nga 

kjo gjykatë nuk na është kthyer përgjigje. 

- Në vendimin nr. 81 datë 28.12.2015 për një çështje të tillë me objekt kompensim për 

burgim të padrejtë, Gjykata Kushtetuese ka argumentuar se neni 42 i Kushtetutës dhe 

neni 6 i KEDNJ-së vendosin detyrimin për organizimin e sistemit ligjor të vendit në 

mënyrë të tillë që gjykatat të plotësojnë kërkesat e standardeve për një proces të 

rregullt ligjor, përfshirë edhe atë tët gjykimit brenda afatit të arsyeshëm. 

- Në relacionin e ligjit nr. 49/2012 thuhet se ligji synon thjeshtimin e procedurave me 

objekt zgjidhjen e mosmarrëveshjeve administrative dhe se qëllimi i krijimit të 

Gjykatës Administrative është garantimi i mbrojtjes efektive të të drejtave subjektive 

dhe interesave të ligjshme të personave nëpërmjet një procesi të rregullt gjyqësor dhe 

brenda afateve të arsyeshme. 

- Për më tepër ligji nr. 49/2012 ka parashikuar afate konkrete si për gjykimin në shkallë 

të parë, për gjykimin në apel, si dhe në Gjykatë të Lartë. 

- Nga sa më lartë gjykata rithekson se përderisa ligjvënësi ka vendosur afate kohore të 

caktuara, do të thotë se ai i ka konsideruar ato si afate të arsyeshme për tu zbatuar dhe 

për rrjedhojë respektimi i tyre përbën detyrim për gjykatat e juridiksionit të 

zakonshëm. 

- Justifikimi i Gjykatës Administrative të Apelit në shkresën nr. 14/1 prot., datë 

28.07.2015 se shkak për vonesën në planifikimin e gjykimit është ngarkesa e madhe e 

çështjeve në gjykatë nuk është i bazuar. Gjykata tashmë ka vlerësuar se ngarkesa e 

madhe e çështjeve nuk është argument kushtetues që mund të justifikojë mos-

gjykimin e tyre brenda afateve të përcaktuara nga ligjvënësi. 

- Për këto arsye, Gjykata çmon se në çështjen në shqyrtim është cenuar e drejta e 

kërkuesit për një proces të rregullt ligjor për shkak të mos-gjykimit të çështjes në 

Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë brenda një afati të arsyeshëm. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 

 7. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se kërkesa 

është paraqitur nga subjekti i legjitimuar. Kërkuesi Arjan Lamaj, rezulton të jenë në cilësinë e 

paditësit në procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar ankimi në Gjykatën Administrative 

të Apelit, kundër vendimit me nr. 1753, datë 27.10.2016 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Vlorë. 

 8. Kërkesa është në kompetencën e këtij Kolegji, sipas nenit 399/6, pika 1, shkronja 

“b”, të Kodit të Procedurës Civile, pasi përmes saj kërkohet konstatimi i shkeljes së afatit të 

arsyeshëm në gjykimin e çështjes nga Gjykata Administrative e Apelit. Kërkesa i plotëson 

elementët e parashikuar në nenin 399/5, pika 1, të Kodit të Procedurës Civile si dhe është e 

shoqëruar me të gjitha aktet e tjera të nevojshme, të përcaktuar në nenin 399/5, pika 2, të 

Kodit të Procedurës Civile. 
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 9. Kolegji vlerëson se parimi i gjykimit brenda afatit të arsyeshëm ka një rëndësi 

themelore për gjykimin civil/administrativ, pasi përbën dhe një nga elementët e procesit të 

rregullt ligjor të parashikuar në nenin 6 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Ky 

parim bazohet në  postulatin “Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar”. Shkalla e 

respektimit të këtij parimi përcakton në mënyrë të ndjeshme dhe efektivitetin e procesit 

gjyqësor. (Shih vendimin H. kundër Francës, datë 24.10.1989 të GJEDNJ) 

 10. Kolegjin çmon të theksojë praktikën e konsoliduar të Gjykatës Evropiane të të 

Drejtave të Njeriut (në vijim GJEDNJ), e cila ka përcaktuar se periudha e afatit të arsyeshëm 

për përfundimin e një procesi gjyqësor civil shtrihet, që nga momenti i ngritjes së padisë deri 

tek momenti i ekzekutimit të vendimit gjyqësor. (shih vendimin Qufaj kundër Shqipërisë; 

Vendimin Scopelliti kundër Italisë, datë 23.11.1993 të GJEDNJ). Gjykata ka një pozitë 

kryesore dhe të veçantë, pasi është i vetmi organ që është përgjegjës për dhënien e drejtësisë 

dhe si e tillë merr pjesë në mënyrë të detyrueshme në të gjitha marrëdhëniet që krijohen gjatë 

gjykimit të çështjes.  

 11. Në vijim të jurisprudencës së konsoliduar, GJEDNJ ka identifikuar disa elemente 

përbërëse të këtij standardi. Në referim të kësaj jurisprudence rezulton se në përllogaritjen e 

afatit të arsyeshëm merren në konsideratë faktorë të ndryshëm, të tilla si: kompleksiteti i 

çështjes; sjellja e palëve ndërgjyqëse; sjellja e autoriteteve gjyqësore dhe administrative. 

(Shih vendimin Buchholz kundër Republikës Federale Gjermane datë 06.05.1981 dhe Bjeliç 

kundër Sllovenisë ap. nr. 50719\06, datë 18.10.2012. të GJEDNJ) 

 12. Kolegji vlerëson se në vlerësimin e kompleksitetit të çështjes merr në konsideratë 

të gjithë faktorët dhe elementet që kanë të bëjnë me çështjen, natyrën e interesave të përfshira 

në të, rëndësinë e fakteve, rëndësinë e zgjidhjes ligjore, numri i personave të akuzuar dhe i 

dëshmitarëve, elementet ndërkombëtarë, lidhja e çështjes me çështje të tjera dhe ndërhyrja e 

personave të tjerë në procedure. (Shih vendimin Trggiani kundër Italisë datë 19.02.1991; 

Manieri kundër Italisë dt. 27.02.1992, Stefancic kundër Sllovenisë, datë 25.10.2012 të 

GJEDNJ) 

 13. Për sa i përket sjelljes së kërkuesit, Kolegji çmon se ky kriter lidhet me mënyrën 

se si janë sjellë palët në proces ndaj procedimit. Diligjencën e treguar prej tyre për 

përfundimin e procesit, pengesat që ato kanë krijuar dhe faktorë të tjerë që janë të lidhur me 

veprimet ose mosveprimet e tyre që kanë ndikuar në ecurinë e procesit. Megjithatë, kjo duhet 

vlerësuar rast pas rasti vlerëson gjykata, pasi një person nuk është i detyruar të bashkëpunojë 

me autoritetet proceduese në mënyrë aktive për të përshpejtuar procedurat gjyqësore që çojnë 

në dënimin e tij. (shih vendimin Eckkle kundër Republikës Federale Gjermane, dt. 

15.07.1982 të GJEDNJ) 

 14. Kolegji vlerëson se për sa i përket sjelljes së autoriteteve për vlerësimin e 

kohëzgjatjes së afatit të arsyeshëm të gjykimit, GJEDNJ ka vlerësuar se vetëm vonesat që i 

atribuohen shtetit mund të merren parasysh. Këto vonesa mund të shkaktohen ose nga 

autoritetet gjyqësore ose nga autoritetet administrative. Shkaqe të kësaj natyre në 

jurisprudencën e GJEDNJ janë vënë në dukje p.sh.: bashkimi i gabuar i disa çështjeve që ka 

shkaktuar vonesa të panevojshme, shtyrjet e pabazuara në ligj të seancave gjyqësore, 

pezullimi i kundërligjshëm i procesit gjyqësor, vonesat nga ana e agjencive publike ligj-

zbatuese të shtetit në dorëzimin e provave të kërkuara nga gjykata, transferimi i çështjeve 

penale nga një gjykatë në tjetrën, mbajtja e seancave të apelimeve. (Shih vendimin Ewing 

kundër Mbretërisë së Bashkuar) 

 15. Në çështjen objekt gjykimi, Kolegji konstaton se në momentin e regjistrimit të 

kërkesës në Gjykatën e Lartë rezulton se çështja e ka kaluar afatin e shqyrtimit në Gjykatën 

Administrative të Apelit, siç përcaktohet në nenin 399/2, pika 1, shkronja “a”, të Kodit të 

Procedurës Civile (1 vit), pasi nga regjistrimi i çështjes në Gjykatën Administrative të Apelit 

dhe deri në paraqitjen e kësaj kërkese ka kaluar një kohë prej rreth 4 vitesh.  
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 16. Duke marrë në vlerësim standardet e përcaktuara nga jurisprudenca e GJEDNJ në 

lidhje me afatin arsyeshëm, nuk rezulton se që çështja objekt gjykimi të jetë pezulluar, të jetë 

shtyrë gjykimi për shkak të kërkesave të palës kërkuese. Çështja nuk paraqitet shumë 

komplekse nga natyra e saj, pasi ka të bëjë me të drejtat reale që rrjedhin nga sendi i 

paluajtshëm, të drejta të cilat pretendohen se janë cenuar nga veprimet e paligjshme të palës 

së paditur, organ i administratës publike. Nga ana tjetër, nuk konstatohet ndonjë sjelle e 

palëve që të ketë ndikuar në kohëzgjatjen e procesit, për sa kohë, që nga regjistrimi i çështjes 

në Gjykatën Administrative të Apelit e deri në këto momente nuk është kryer asnjë veprim 

procedural. 

 17. Kolegji vlerëson se në lidhje me mosveprimin e gjykatës që nga momenti i 

depozitimit të ankimit e deri në datën që kërkuesi ka paraqitur kërkesën për konstatimin e 

shkeljes së afatit të shqyrtimit, duhet mbajtur në konsideratë ngarkesa totale individuale e 

gjyqtarit relator si dhe ngarkesa e këtij të fundit në raport me gjyqtarët e tjerë. Në lidhje me 

çështjen objekt gjykimi u konstatua se gjyqtari relator ka ndryshuar si pasojë e dorëheqjes. 

Pas rishortimi të çështjeve me datë 02.06.2017 kjo çështje ka kaluar me gjyqtar tjetër relator. 

Pasi u njoh me kërkesën, ky i fundit, ka depozituar me datë 04.07.2018 mendim me shkrim, 

në të cilën ka parashtruar se për këtë çështje do të ndiqet radha si për të gjithë çështjet e tjera, 

pasi si gjyqtar relator dhe anëtarë në trupa gjykuese, kanë ngarkesë të madhe çështjesh të cilat 

presin për gjykim. 

 18. Kolegji vlerëson të theksojë se vonesa e gjatë në shqyrtimin e mosmarrëveshjes 

konkrete objekt gjykimi, është rrjedhojë e një problematike të përgjithshme që tejkalon rastin 

konkret. Përbën një fakt të njohur botërisht se reforma në drejtësi ka shkarkuar/pezulluar një 

numër të konsiderueshëm gjyqtarësh në Republikën e Shqipërisë. Ky proces natyrshëm ka 

krijuar kosto për qytetarët në tejzgjatjen e afateve për gjykimin e çështjeve gjyqësore. Këto 

vështirësi janë proporcionale në raport me të mirën e përgjithshme që padyshim krijon 

procesi i reformës. 

 19. Komisioni i Venecias ka theksuar se reforma në drejtësi, procesi i verifikimit të 

gjyqtarëve/prokurorëve në Shqipëri, ishte e domosdoshme edhe nëse do të sillte pasoja të 

paparashikuara. Përveç aspekteve të padyshimta pozitive mbi cilësinë e gjyqësorit në planin 

afatgjatë, në një periudhë afatshkurtër procesi i verifikimit ndikon në numrin e gjyqtarëve 

aktiv në sistem duke shkaktuar problem të përkohshme praktike derisa të bëhet zëvendësimi i 

tyre (Shih European Commission for Democracy through laë (Venice Commision) Albania) 

opinion on the appointment of judges to the Contitucional Court). 

 20. Kolegji vlerëson të sjellë në vëmendje “Raportin mbi gjendjen e sistemit gjyqësor 

dhe veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2020”. Në gjetjet e këtij raporti 

rezulton se sistemi gjyqësor në vendin tonë parashikon një gjykatë apeli të juridiksionit 

administrativ, në të cilën gjatë vitit 2020 kanë ushtruar detyrën 9 gjyqtarë, nga 13 të tillë që 

parashikohet në organikë. Si rezultat i kësaj organike të reduktuar, Këshilli i Lartë Gjyqësor 

ka ndërmarrë masa për të zgjidhur situatat e krijuara si pasojë e numrit të reduktuar të 

gjyqtarëve, duke përdorur skemën e caktimit të gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të 

veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ku kanë emërimin e përhershëm. Nga të dhënat e 

raportit rezulton se në Gjykatën Administrative të Apelit, ka rritje të ngarkesës me 174 dosje 

më tepër për t’u shqyrtuar nga secili gjyqtar. Kjo si rezultat i uljes së numrit efektiv të 

gjyqtarëve nga 12 në 10.5. Backlog-u në fund të vitit 2020, vitit referues, rezulton prej 15.178 

çështje, që shënon edhe një rritje prej 18.5% në krahasim me fundin e vitit 2019, ndër të tjera 

në Gjykatën Administrative të Apelit janë regjistruar 3,746 çështje të reja gjatë vitit 2020. 

Nga shqyrtimi i kushteve dhe të dhënave në raport evidentohet fakti se Gjykata 

Administrative e Apelit është koshiente për problematikën, prioritarizon çështjet e vjetra duke 

ulur numrin e çështjeve jashtë afatit. 
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 21. Kolegji vlerëson se rrethanat e mësipërme janë pasur në vëmendje edhe nga 

ligjvënësi në kohën e miratimit të ndryshimeve ligjore, konkretisht me ligjin nr. 38/2017 të 

Kodit të Procedurës Civile duke parashikuara Kreun X “Gjykimi i kërkesave për konstatimin 

e shkeljes së afatit të arsyeshëm përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit”. Neni 

399/2 pika 3 e Kodit të Procedurës Civile parashikon: “Në kohëzgjatjen e gjykimit ose të 

procedimit, nuk llogaritet koha kur çështja është pezulluar për shkaqe ligjore, kur është 

shtyrë për shkak të kërkesave të palës kërkuese, sipas këtij kreu, ose kur shfaqen rrethana të 

pamundësisë objektive për procedim”. Kolegji çmon se legjislatori, me ndryshimet e Kodit të 

Procedurës Civile ka parashikuar shprehimisht rrethanat e pamundësisë objektive për 

llogaritjen e afateve në kohëzgjatjen e gjykimit si një shkak objektiv që shkarkon nga 

përgjegjësia për tejkalimin e afatit të fiksuar në nenin 399/2 pika 2 të Kodit të Procedurës 

Civile. 

 22. Për sa më sipër, rezulton se mosveprimi i gjykatës nuk ka ndodhur për shkaqe 

subjektive që lidhen me vlerësime dhe qëndrime abuzive të gjyqtarit. Gjyqtari ka realizuar 

dhe një praktikë sesi merr në shqyrtim çështjet për të cilat është në cilësinë e relatorit. 

Rezulton se shqyrtimi i tyre bëhet duke marrë në konsideratë çështjen më të hershme të 

regjistruar. Kolegji vlerëson se duke marrë në konsideratë rastet që GJEDNJ ka përcaktuar se 

çfarë përbën sjellje të gjykatës, e cila ndikon në cenimin e parimit të gjykimit brenda një afati 

të arsyeshëm, vlerësohet se rastet kur gjykata është në pamundësi objektive dhe pa vullnetin e 

saj, për të gjykuar brenda një afati të arsyeshëm, për shkak të ngarkesës së madhe, 

akumulimit ndër vite të dosjeve në gjykatë, shkurtimit të numrit të gjyqtarëve në sistem nuk 

përbëjnë cenim të këtij standardi. Gjyqtari relator ka marrë të gjitha masat e nevojshme duke 

përcaktuar dhe kritere transparente për marrjen sipas radhës së vjetërsisë të çështjeve që i janë 

caktuar në cilësinë e gjyqtarit relator.  

 23. Kolegji vlerëson se parimi i gjykimit brenda një afati të arsyeshëm nuk duhet të 

keqkuptohet, pasi shpejtësia e kryerjes së veprimeve procedurale nuk e përjashton, 

përkundrazi, e nënkupton kryerjen me cilësi të këtyre veprimeve të gjykatës. Në asnjë rast 

cilësia e procesit të rregullt ligjor dhe e vendimmarrjes së gjykatës nuk duhet të sakrifikohet 

për sasinë e afatit të arsyeshëm apo edhe ekonominë gjyqësore në tërësi. 

 24. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se duhet të vendoset rrëzimi i kërkesës pasi nuk 

vërehet ndonjë zvarritje e qëllimshme e saj nga gjyqtari relator. 

 

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 

299, 399/8  të Kodit të Procedurës Civile, 

 

V E N D O S I: 

 

Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit Arjan Lamaj. 

 

         Tiranë, më 17.06.2021 

 

           ANËTAR                             ANËTAR                           KRYESUES 

 

         Ilir PANDA                         Ervin PUPE                      Sokol SADUSHI  
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 2/5/2 i Regj. Themeltar 

Nr .2/5/2 i Vendimit 

 

VENDIM 

 NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë prej: 

 

Sokol SADUSHI  - Kryesues 

Ervin PUPE   - Anëtar 

Ilir PANDA    - Anëtar 

 

në datën 17.06.2021 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen 

administrative me nr. 9/2018 akti që ju përket palëve :  

 

KËRKUES:  Dashamira Zaro (Çabej) 

 

OBJEKTI: Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm të gjykimit dhe 

urdhërimin e marrjes së masave të nevojshme dhe të domosdoshme për 

gjykimin sa më të shpejtë të çështjes. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 6/1 i KEDNJ-së, nenet 399/1, 399/2 pika 1 germa “a”, 399/2 pika 

2, 399/6 pika 1 germa “b” të Kodit të Procedurës Civile. 

 

 

     KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe diskutoi në dhomë këshillimi 

çështjen në tërësi, 

  

VËREN 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

 1. Nga dosja gjyqësore rezulton se pala kërkues Dashamira Zaro (Çabej), i është 

drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, me padinë me objekt 

“konstatimin e vendosjes së kufizimeve mbi tre tagrat e pronarit që barazohet me shpronësim 

të pjesës 75392 m
2
 të mbetur nga prona pas shpronësimit të pjesës 24608 m

2
 me VKM nr. 

322/2015”. 

 2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër, vendimin nr. 443, datë 

18.07.2017 ka vendosur: “ Pranimin pjesërisht të kërkesës padisë. Të urdhërojë palën e 

paditur ZVRPP Gjirokastër të hedhë gjurmën e projekteve në Parkun e Viroit: Sistemim i 

Parkut të Viroit etj. Dhe të pajisë paditësin me certifikatë pronësie për pronën e mbetur nga 
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shpronësimi nëpërmjet VKM nr. 322 datë 15.04.2015 “për shpronësimin për interes publik, 

të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga realizimi i projektit në 

parkun e Viroit. Të shpallë moskompetencën lëndore të Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Gjirokastër për sa i përket kërkimit të paditësit “pushim cenimit të gëzimit të lirë e 

paqësor të pronës, duke detyruar të paditurën Bashkia Gjirokastër, brenda 15 ditëve të heqë 

barrierën e palëvizshme metalike nga rruga duke mos e përsëritur më në të ardhmen”, duke 

urdhëruar dërgimin e akteve për kompetencë gjykimi Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Gjirokastër. Rrëzimin e kërkesë padisë për pjesët e tjera të objektit të saj”. 

 3. Mbi bazën e ankimit, aktualisht çështja objekt gjykimi ndodhet pranë Gjykatës 

Administrative të Apelit Tiranë dhe është në pritje të gjykimit. 

 4. Për sa më sipër kërkuesi Dashamir Zaro (Çabej) ka ushtruar kërkesë pranë Gjykatës 

së Lartë referuar nenit 399/1 e vijues të Kodit të Procedurës Civile për konstatimin e afatit të 

arsyeshëm në Gjykatën Administrative të Apelit, duke ngritur në thelb këto shkaqe: 

- Ankimi rezulton me datë regjistrimi 19.09.2017. 

- Për sa i përket pjesë së pranuar të padisë, as ne as pala kundërshtare ZVRPP 

Gjirokastër nuk e ka kundërshtuar, por fakti që janë kundërshtuar pjesët e tjera të 

padisë dhe akoma çështja nuk është gjykuar na ka sjell në pamundësi për ekzekutimin 

e kësaj pjese. 

- I jemi drejtuar kryetarit të gjykatës dhe relatorit të çështjes për përshpejtimin e 

gjykimit të ankimit sipas nenit 399/2 pika 2 të Kodit të Procedurës Civile, por nuk ka 

pasur reagim. 

- Për më tepër në faqen zyrtare të internetit të apelit administrativ, si në informacionin 

lidhur me çështjen, ashtu dhe në listën e çështjeve të përcaktuara për gjykim deri në 

datë 19.09.2018 (që mbushet 1 vit nga data 19.09.2017 e regjistrimit në apel dhe sipas 

nenit 399/2 pika 1 germa “a” të KPC, gjykimi duhet të përfundojë) nuk rezulton të 

jetë përcaktuar as.... fillimi i gjykimit të ankimit!!! 

- Shkelja e afateve e gërshetuar me mosmarrjen parasysh të rrethanave specifike të 

çështjes, më legjitimojnë të kërkojë në Gjykatën e Lartë, konstatimin e shkeljes së 

afatit të arsyeshëm të gjykimit. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 

 5. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se kërkesa 

është paraqitur nga subjekti i legjitimuar. Kërkuesi Dashamir Zaro (Çabej), rezulton të jenë 

në cilësinë e paditësit në procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar ankimi në Gjykatën 

Administrative të Apelit, kundër vendimit me nr. 443, datë 18.07.2017 të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër. 

 6. Kërkesa është në kompetencën e këtij Kolegji, sipas nenit 399/6, pika 1, shkronja 

“b”, të Kodit të Procedurës Civile, pasi përmes saj kërkohet konstatimi i shkeljes së afatit të 

arsyeshëm në gjykimin e çështjes nga Gjykata Administrative e Apelit. Kërkesa i plotëson 

elementët e parashikuar në nenin 399/5, pika 1, të Kodit të Procedurës Civile si dhe është e 

shoqëruar me të gjitha aktet e tjera të nevojshme, të përcaktuar në nenin 399/5, pika 2, të 

Kodit të Procedurës Civile. 

 7. Kolegji vlerëson se parimi i gjykimit brenda afatit të arsyeshëm ka një rëndësi 

themelore për gjykimin civil/administrativ, pasi përbën dhe një nga elementët e procesit të 

rregullt ligjor të parashikuar në nenin 6 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Ky 

parim bazohet në  postulatin “Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar”. Shkalla e 

respektimit të këtij parimi përcakton në mënyrë të ndjeshme dhe efektivitetin e procesit 

gjyqësor. (Shih vendimin H. kundër Francës, datë 24.10.1989 të GJEDNJ) 
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 8. Kolegjin çmon të theksojë praktikën e konsoliduar të Gjykatës Evropiane të të 

Drejtave të Njeriut (në vijim GJEDNJ), e cila ka përcaktuar se periudha e afatit të arsyeshëm 

për përfundimin e një procesi gjyqësor civil shtrihet, që nga momenti i ngritjes së padisë deri 

tek momenti i ekzekutimit të vendimit gjyqësor. (shih vendimin Qufaj kundër Shqipërisë; 

Vendimin Scopelliti kundër Italisë, datë 23.11.1993 të GJEDNJ). Gjykata ka një pozitë 

kryesore dhe të veçantë, pasi është i vetmi organ që është përgjegjës për dhënien e drejtësisë 

dhe si e tillë merr pjesë në mënyrë të detyrueshme në të gjitha marrëdhëniet që krijohen gjatë 

gjykimit të çështjes.  

 9. Në vijim të jurisprudencës së konsoliduar, GJEDNJ ka identifikuar disa elemente 

përbërëse të këtij standardi. Në referim të kësaj jurisprudence rezulton se në përllogaritjen e 

afatit të arsyeshëm merren në konsideratë faktorë të ndryshëm, të tilla si: kompleksiteti i 

çështjes; sjellja e palëve ndërgjyqëse; sjellja e autoriteteve gjyqësore dhe administrative. 

(Shih vendimin Buchholz kundër Republikës Federale Gjermane datë 06.05.1981 dhe Bjeliç 

kundër Sllovenisë ap. nr. 50719\06, datë 18.10.2012. të GJEDNJ) 

 10. Kolegji vlerëson se në vlerësimin e kompleksitetit të çështjes merr në konsideratë 

të gjithë faktorët dhe elementet që kanë të bëjnë me çështjen, natyrën e interesave të përfshira 

në të, rëndësinë e fakteve, rëndësinë e zgjidhjes ligjore, numri i personave të akuzuar dhe i 

dëshmitarëve, elementet ndërkombëtarë, lidhja e çështjes me çështje të tjera dhe ndërhyrja e 

personave të tjerë në procedure. (Shih vendimin Trggiani kundër Italisë datë 19.02.1991; 

Manieri kundër Italisë dt. 27.02.1992, Stefancic kundër Sllovenisë, datë 25.10.2012 të 

GJEDNJ) 

 11. Për sa i përket sjelljes së kërkuesit, Kolegji çmon se ky kriter lidhet me mënyrën 

se si janë sjellë palët në proces ndaj procedimit. Diligjencën e treguar prej tyre për 

përfundimin e procesit, pengesat që ato kanë krijuar dhe faktorë të tjerë që janë të lidhur me 

veprimet ose mosveprimet e tyre që kanë ndikuar në ecurinë e procesit. Megjithatë, kjo duhet 

vlerësuar rast pas rasti vlerëson gjykata, pasi një person nuk është i detyruar të bashkëpunojë 

me autoritetet proceduese në mënyrë aktive për të përshpejtuar procedurat gjyqësore që çojnë 

në dënimin e tij. (shih vendimin Eckkle kundër Republikës Federale Gjermane, dt. 

15.07.1982 të GJEDNJ) 

 12. Kolegji vlerëson se për sa i përket sjelljes së autoriteteve për vlerësimin e 

kohëzgjatjes së afatit të arsyeshëm të gjykimit, GJEDNJ ka vlerësuar se vetëm vonesat që i 

atribuohen shtetit mund të merren parasysh. Këto vonesa mund të shkaktohen ose nga 

autoritetet gjyqësore ose nga autoritetet administrative. Shkaqe të kësaj natyre në 

jurisprudencën e GJEDNJ janë vënë në dukje p.sh.: bashkimi i gabuar i disa çështjeve që ka 

shkaktuar vonesa të panevojshme, shtyrjet e pabazuara në ligj të seancave gjyqësore, 

pezullimi i kundërligjshëm i procesit gjyqësor, vonesat nga ana e agjencive publike ligj-

zbatuese të shtetit në dorëzimin e provave të kërkuara nga gjykata, transferimi i çështjeve 

penale nga një gjykatë në tjetrën, mbajtja e seancave të apelimeve. (Shih vendimin Ewing 

kundër Mbretërisë së Bashkuar) 

 13. Në çështjen objekt gjykimi, Kolegji konstaton se në momentin e regjistrimit të 

kërkesës në Gjykatën e Lartë rezulton se çështja e ka kaluar afatin e shqyrtimit në Gjykatën 

Administrative të Apelit, siç përcaktohet në nenin 399/2, pika 1, shkronja “a”, të Kodit të 

Procedurës Civile (1 vit), pasi nga regjistrimi i çështjes në Gjykatën Administrative të Apelit 

dhe deri në paraqitjen e kësaj kërkese ka kaluar një kohë prej rreth 4 vitesh.  

 14. Duke marrë në vlerësim standardet e përcaktuara nga jurisprudenca e GJEDNJ në 

lidhje me afatin arsyeshëm, nuk rezulton se që çështja objekt gjykimi të jetë pezulluar, të jetë 

shtyrë gjykimi për shkak të kërkesave të palës kërkuese. Çështja nuk paraqitet shumë 

komplekse nga natyra e saj, pasi ka të bëjë me të drejtat reale që rrjedhin nga sendi i 

paluajtshëm, të drejta të cilat pretendohen se janë cenuar nga veprimet e paligjshme të palës 

së paditur, organ i administratës publike. Nga ana tjetër, nuk konstatohet ndonjë sjelle e 
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palëve që të ketë ndikuar në kohëzgjatjen e procesit, për sa kohë, që nga regjistrimi i çështjes 

në Gjykatën Administrative të Apelit e deri në këto momente nuk është kryer asnjë veprim 

procedural. 

 15. Kolegji vlerëson se në lidhje me mosveprimin e gjykatës që nga momenti i 

depozitimit të ankimit e deri në datën që kërkuesi ka paraqitur kërkesën për konstatimin e 

shkeljes së afatit të shqyrtimit, duhet mbajtur në konsideratë ngarkesa totale individuale e 

gjyqtarit relator si dhe ngarkesa e këtij të fundit në raport me gjyqtarët e tjerë. Pasi u njoh me 

kërkesën, ky i fundit, ka depozituar me datë 31.10.2018 mendim me shkrim, në të cilën ka 

parashtruar se për këtë çështje do të ndiqet radha si për të gjithë çështjet e tjera, pasi si gjyqtar 

relator dhe anëtarë në trupa gjykuese, kanë ngarkesë të madhe çështjesh të cilat presin për 

gjykim. 

 16. Kolegji vlerëson të theksojë se vonesa e gjatë në shqyrtimin e mosmarrëveshjes 

konkrete objekt gjykimi, është rrjedhojë e një problematike të përgjithshme që tejkalon rastin 

konkret. Përbën një fakt të njohur botërisht se reforma në drejtësi ka shkarkuar/pezulluar një 

numër të konsiderueshëm gjyqtarësh në Republikën e Shqipërisë. Ky proces natyrshëm ka 

krijuar kosto për qytetarët në tejzgjatjen e afateve për gjykimin e çështjeve gjyqësore. Këto 

vështirësi janë proporcionale në raport me të mirën e përgjithshme që padyshim krijon 

procesi i reformës. 

 17. Komisioni i Venecias ka theksuar se reforma në drejtësi, procesi i verifikimit të 

gjyqtarëve/prokurorëve në Shqipëri, ishte e domosdoshme edhe nëse do të sillte pasoja të 

paparashikuara. Përveç aspekteve të padyshimta pozitive mbi cilësinë e gjyqësorit në planin 

afatgjatë, në një periudhë afatshkurtër procesi i verifikimit ndikon në numrin e gjyqtarëve 

aktiv në sistem duke shkaktuar problem të përkohshme praktike derisa të bëhet zëvendësimi i 

tyre (Shih European Commission for Democracy through laë (Venice Commision) Albania) 

opinion on the appointment of judges to the Contitucional Court). 

 18. Kolegji vlerëson të sjellë në vëmendje “Raportin mbi gjendjen e sistemit gjyqësor 

dhe veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2020”. Në gjetjet e këtij raporti 

rezulton se sistemi gjyqësor në vendin tonë parashikon një gjykatë apeli të juridiksionit 

administrativ, në të cilën gjatë vitit 2020 kanë ushtruar detyrën 9 gjyqtarë, nga 13 të tillë që 

parashikohet në organikë. Si rezultat i kësaj organike të reduktuar, Këshilli i Lartë Gjyqësor 

ka ndërmarrë masa për të zgjidhur situatat e krijuara si pasojë e numrit të reduktuar të 

gjyqtarëve, duke përdorur skemën e caktimit të gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të 

veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ku kanë emërimin e përhershëm. Nga të dhënat e 

raportit rezulton se në Gjykatën Administrative të Apelit, ka rritje të ngarkesës me 174 dosje 

më tepër për t’u shqyrtuar nga secili gjyqtar. Kjo si rezultat i uljes së numrit efektiv të 

gjyqtarëve nga 12 në 10.5. Backlog-u në fund të vitit 2020, vitit referues, rezulton prej 15.178 

çështje, që shënon edhe një rritje prej 18.5% në krahasim me fundin e vitit 2019, ndër të tjera 

në Gjykatën Administrative të Apelit janë regjistruar 3,746 çështje të reja gjatë vitit 2020. 

Nga shqyrtimi i kushteve dhe të dhënave në raport evidentohet fakti se Gjykata 

Administrative e Apelit është koshiente për problematikën, prioritarizon çështjet e vjetra duke 

ulur numrin e çështjeve jashtë afatit. 

 19. Kolegji vlerëson se rrethanat e mësipërme janë pasur në vëmendje edhe nga 

ligjvënësi në kohën e miratimit të ndryshimeve ligjore, konkretisht me ligjin nr. 38/2017 të 

Kodit të Procedurës Civile duke parashikuara Kreun X “Gjykimi i kërkesave për konstatimin 

e shkeljes së afatit të arsyeshëm përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit”. Neni 

399/2 pika 3 e Kodit të Procedurës Civile parashikon: “Në kohëzgjatjen e gjykimit ose të 

procedimit, nuk llogaritet koha kur çështja është pezulluar për shkaqe ligjore, kur është 

shtyrë për shkak të kërkesave të palës kërkuese, sipas këtij kreu, ose kur shfaqen rrethana të 

pamundësisë objektive për procedim”. Kolegji çmon se legjislatori, me ndryshimet e Kodit të 

Procedurës Civile ka parashikuar shprehimisht rrethanat e pamundësisë objektive për 
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llogaritjen e afateve në kohëzgjatjen e gjykimit si një shkak objektiv që shkarkon nga 

përgjegjësia për tejkalimin e afatit të fiksuar në nenin 399/2 pika 2 të Kodit të Procedurës 

Civile. 

 20. Për sa më sipër, rezulton se mosveprimi i gjykatës nuk ka ndodhur për shkaqe 

subjektive që lidhen me vlerësime dhe qëndrime abuzive të gjyqtarit. Gjyqtari ka realizuar 

dhe një praktikë sesi merr në shqyrtim çështjet për të cilat është në cilësinë e relatorit. 

Rezulton se shqyrtimi i tyre bëhet duke marrë në konsideratë çështjen më të hershme të 

regjistruar. Kolegji vlerëson se duke marrë në konsideratë rastet që GJEDNJ ka përcaktuar se 

çfarë përbën sjellje të gjykatës, e cila ndikon në cenimin e parimit të gjykimit brenda një afati 

të arsyeshëm, vlerësohet se rastet kur gjykata është në pamundësi objektive dhe pa vullnetin e 

saj, për të gjykuar brenda një afati të arsyeshëm, për shkak të ngarkesës së madhe, 

akumulimit ndër vite të dosjeve në gjykatë, shkurtimit të numrit të gjyqtarëve në sistem nuk 

përbëjnë cenim të këtij standardi. Gjyqtari relator ka marrë të gjitha masat e nevojshme duke 

përcaktuar dhe kritere transparente për marrjen sipas radhës së vjetërsisë të çështjeve që i janë 

caktuar në cilësinë e gjyqtarit relator.  

 21. Kolegji vlerëson se parimi i gjykimit brenda një afati të arsyeshëm nuk duhet të 

keqkuptohet, pasi shpejtësia e kryerjes së veprimeve procedurale nuk e përjashton, 

përkundrazi, e nënkupton kryerjen me cilësi të këtyre veprimeve të gjykatës. Në asnjë rast 

cilësia e procesit të rregullt ligjor dhe e vendimmarrjes së gjykatës nuk duhet të sakrifikohet 

për sasinë e afatit të arsyeshëm apo edhe ekonominë gjyqësore në tërësi. 

22. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se duhet të vendoset rrëzimi i kërkesës pasi nuk 

vërehet ndonjë zvarritje e qëllimshme e saj nga gjyqtari relator. 

 

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 

299, 399/8  të Kodit të Procedurës Civile, 

 

V E N D O S I: 

 

Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit Dashamira Zaro (Çabej). 

 

         Tiranë, më 17.06.2021 

 

          ANËTAR                                  ANËTAR                               KRYESUES 

 

        Ilir PANDA                                      Ervin PUPE                         Sokol SADUSHI  
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 6/12/4 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 6/12/4 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   

 

më datë 17.06.2021, mori në shqyrtim kërkesën administrative nr. 12, që u përket 

palëve: 

 

PADITËSE:       Skënder Arapi 

 

OBJEKTI:     Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm nga Gjykata 

Apelit Administrativ për çështjen me palë paditëse Skënder 

Arapi, palë e paditur Ministria e Financave, Dega e Thesarit 

Tiranë, me palë të tretë Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

me objekt: 

Detyrimin e palëve të paditura Dega e Thesarit Tiranë dhe 

Ministria e Financave Tiranë, për të kompensuar paditësin 

Skënder Arapi për arrest në burg prej datës 24.04.2014 deri me 

datë 19.12.2013 gjithsej 244 ditë arrest në burg në vlerën prej 

1.098.000 Lekë (244 ditë paraburgim x 1.5 ditë burg = 366 ditë 

burg x 3000 Lekë dita = 1,098,000 Lekë). Shpenzimet 

gjyqësore dhe avokatore t’i ngarkohen palëve të paditura. 

2. Përshpejtimin e procedurave të gjykimit dhe nxjerrjen 

menjëherë të datës së shqyrtimit të çështjes gjyqësore në 

Gjykatën Administrative të Apelit. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 399/1 – 399/12 të Kodit të Procedurës Civile 

 

Në çështjen administrative:  

 

PADITËS:    Skënder Arapi 

 

I PADITUR:    Ministria e Financave  

    Dega e Thesarit Tiranë 
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PERSON I TRETË:  Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë 

 

OBJEKTI: Detyrimin e palëve të paditura Dega e Thesarit Tiranë dhe 

Ministria e Financave Tiranë për të kompensuar paditësin 

Skënder Arapi për arrestin në burg prej datës 24.04.2014 deri 

më 19.12.2014, gjithsej 244 ditë arrest në burg në vlerën prej 

1.098.000 lekë (244 ditë paraburgim x 1.5 ditë burg = 366 ditë 

burg x 3000 lekë/dita = 1.098.000 lekë). 

 

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. 

 

1. Nga shqyrtimi ka rezultuar se kërkesëpadia e z. Skënder Arapi, me objekt 

kompensimin për burgim të padrejtë, është paraqitur në Gjykatën Administrative të Shkallës 

së Parë Tiranë me datë 24.11.2016. Pala paditëse ka kërkuar kompensimin për burgim të 

padrejtë në masën 3000 Lekë dita, për 244 ditë paraburgimi. 

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me Vendimin nr. 172, datë 

30.01.2017 ka vendosur: “Pranimin e pjesshëm të kërkesëpadisë së paraqitur nga paditësi, 

Skënder Arapi. Detyrimin e palëve të paditura, Ministria e Financave dhe Dega e Thesarit 

Tiranë, që të dëmshpërblejnë paditësin, Skënder Arapi, me shumën 476.000 Lekë si 

kompensim për burgim të padrejtë. Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të objektit si të 

pabazuar në ligj dhe në prova.”. 

3. Kundër vendimit ka ushtruar apel Dega e Thesarit Tiranë me datë 08.02.2017. 

4. Ankimi është regjistruar në Gjykatën Administrative të Apelit në datën 2303.2017, 

me nr. regjistri themeltar 31108-01436-86-2017, dhe pas ndjekjes së procedurave të shortit 

është përcaktuar gjyqtari relator. 

5. Në kushtet kur çështja nuk është marrë në shqyrtim, kërkuesi i është drejtuar 

Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë më datë 16.05.2019, me kërkesë për konstatimin 

e shkeljes së afatit të arsyeshëm për përshpejtimin e procedurave për gjykimin e 

mosmarrëveshjes nga Gjykata Administrative e Apelit. 

6. Në përputhje me nenin 399/4, pika 1, e Kodit të Procedurës Civile, Kolegji 

Administrativ i Gjykatës së Lartë kërkoi informacion nga gjyqtari relator në lidhje me fazën 

dhe procedurat e gjykimit të kësaj çështje.  

7. Me datë 17.07.2019 gjyqtari relator ka dërguar kopje të fashikullit të gjykimit dhe 

mendim me shkrim mbi kërkesën objekt gjykimi. Ndër të tjera ai ka sqaruar se është e 

pamundur objektivisht për gjyqtarin relator të gjykojë çështje të vitit 2017, ndërkohë që ai po 

gjykon çështje të vitit 2016 dhe se ai po përballon një ngarkesë dyfish më të madhe se sa 

norma prej 220 çështje e vendosur për gjyqtarët e gjykatës së apelit. Gjyqtari relator sjell në 

vëmendje se çështja është në pritje për gjykim sipas kalendarit të regjistrimit të çështjeve. 

8. Marrë në konsideratë kohën në të cilën do të merret në gjykim kërkesa pranë 

Gjykatës së Lartë, Kolegji çmoi të nevojshme të kërkojë sërish informacion lidhur me 

statusin e çështjes pranë Gjykatës Administrative të Apelit. Rezulton se për çështjen objekt 

gjykimi ka ndryshuar gjyqtari relator, duke u caktuar një tjetër gjyqtar relator nëpërmjet 

shortit të datës 10.07.2020. Me datë 15.06.2021 gjyqtari relator ka parashtruar mendimin me 

shkrim, në të cilën ka deklaruar se ka në ngarkim 3000 çështje të cilat presin për tu gjykuar 
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dhe planifikon rreth 40 çështje në muaj për gjykim. Aktualisht gjykon çështje të muajit 

shtator 2016. Gjyqtari ka deklaruar se është në pamundësi objektive për përballimin e kësaj 

ngarkese brenda një afati të arsyeshëm. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 

 

 9. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se kërkesa 

është paraqitur nga subjekti i legjitimuar Skënder Arapi rezulton të jenë në cilësinë e paditësit 

në procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar ankimi me nr. regj. themeltar 31108-01436-

86-2017, datë 23.03.2017 në Gjykatën Administrative të Apelit. 

 10. Kërkesa është në kompetencën e këtij Kolegji, sipas nenit 399/6, pika 1, shkronja 

“b”, të Kodit të Procedurës Civile, pasi përmes saj kërkohet konstatimi i shkeljes së afatit të 

arsyeshëm në gjykimin e çështjes nga Gjykata Administrative e Apelit. Kërkesa i plotëson 

elementët e parashikuar në nenin 399/5, pika 1, të Kodit të Procedurës Civile si dhe është e 

shoqëruar me të gjitha aktet e tjera të nevojshme, të përcaktuar në nenin 399/5, pika 2, të 

Kodit të Procedurës Civile. 

 11. Kolegji vlerëson se parimi i gjykimit brenda afatit të arsyeshëm ka një rëndësi 

themelore për gjykimin civil/administrativ,  pasi përbën dhe një nga elementët e procesit të 

rregullt ligjor të parashikuar në nenin 6 të Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut. Ky 

parim bazohet në  postulatin “Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar”. Shkalla e 

respektimit të këtij parimi përcakton në mënyrë të ndjeshme dhe efektivitetin e procesit 

gjyqësor. (Shih vendimin H. kundër Francës, datë 24.10.1989 të GJEDNJ) 

 12. Kolegjin çmon të theksojë praktikën e konsoliduar të Gjykatës Evropiane të të 

Drejtave të Njeriut (në vijim GJEDNJ), e cila ka përcaktuar se periudha e afatit të arsyeshëm 

për përfundimin e një procesi gjyqësor civil shtrihet, që nga momenti i ngritjes së padisë deri 

tek momenti i ekzekutimit të vendimit gjyqësor. (shih vendimin Qufaj kundër Shqipërisë; 

Vendimin Scopelliti kundër Italisë, datë 23.11.1993 të GJEDNJ). Gjykata ka një pozitë 

kryesore dhe të veçantë, pasi është i vetmi organ që është përgjegjës për dhënien e drejtësisë 

dhe si e tillë merr pjesë në mënyrë të detyrueshme në të gjitha marrëdhëniet që krijohen gjatë 

gjykimit të çështjes.  

 13. Në vijim të jurisprudencës së konsoliduar, GJEDNJ ka identifikuar disa elemente 

përbërëse të këtij standardi. Në referim të kësaj jurisprudence rezulton se në përllogaritjen e 

afatit të arsyeshëm merren në konsideratë faktorë të ndryshëm, të tilla si: kompleksiteti i 

çështjes; sjellja e palëve ndërgjyqëse; sjellja e autoriteteve gjyqësore dhe administrative. 

(Shih vendimin Buchholz kundër Republikës Federale Gjermane datë 06.05.1981 dhe Bjeliç 

kundër Sllovenisë ap. nr. 50719\06, datë 18.10.2012. të GJEDNJ) 

 14. Kolegji vlerëson se në vlerësimin e kompleksitetit të çështjes merr në konsideratë 

të gjithë faktorët dhe elementet që kanë të bëjnë me çështjen, natyrën e interesave të përfshira 

në të, rëndësinë e fakteve, rëndësinë e zgjidhjes ligjore, numri i personave të akuzuar dhe i 

dëshmitarëve, elementet ndërkombëtarë, lidhja e çështjes me çështje të tjera dhe ndërhyrja e 

personave të tjerë në procedure. (Shih vendimin Trggiani kundër Italisë datë 19.02.1991; 

Manieri kundër Italisë dt. 27.02.1992, Stefancic kundër Sllovenisë, datë 25.10.2012 të 

GJEDNJ) 

 15. Për sa i përket sjelljes së kërkuesit, Kolegji çmon se ky kriter lidhet me mënyrën 

se si janë sjellë palët në proces ndaj procedimit. Diligjencën e treguar prej tyre për 

përfundimin e procesit, pengesat që ato kanë krijuar dhe faktorë të tjerë që janë të lidhur me 

veprimet ose mosveprimet e tyre që kanë ndikuar në ecurinë e procesit. Megjithatë, kjo duhet 

vlerësuar rast pas rasti vlerëson gjykata, pasi një person nuk është i detyruar të bashkëpunojë 

me autoritetet proceduese në mënyrë aktive për të përshpejtuar procedurat gjyqësore që çojnë 
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në dënimin e tij. (shih vendimin Eckkle kundër Republikës Federale Gjermane, dt. 

15.07.1982 të GJEDNJ) 

 16. Kolegji vlerëson se për sa për sa i përket sjelljes së autoriteteve për vlerësimin e 

kohëzgjatjes së afatit të arsyeshëm të gjykimit, GJEDNJ ka vlerësuar se vetëm vonesat që i 

atribuohen shtetit mund të merren parasysh. Këto vonesa mund të shkaktohen ose nga 

autoritetet gjyqësore ose nga autoritetet administrative. Shkaqe të kësaj natyre në 

jurisprudencën e GJEDNJ janë vënë në dukje p.sh.: bashkimi i gabuar i disa çështjeve që ka 

shkaktuar vonesa të panevojshme, shtyrjet e pabazuara në ligj të seancave gjyqësore, 

pezullimi i kundërligjshëm i procesit gjyqësor, vonesat nga ana e agjencive publike 

ligjzbatuese të shtetit në dorëzimin e provave të kërkuara nga gjykata, transferimi i çështjeve 

penale nga një gjykatë në tjetrën, mbajtja e seancave të apelimeve. (Shih vendimin Ewing 

kundër Mbretërisë së Bashkuar) 

 17. Në çështjen objekt gjykimi, Kolegji konstaton se në momentin e regjistrimit të 

kërkesës në Gjykatën e Lartë rezulton se çështja e ka kaluar afatin e shqyrtimit në Gjykatën 

Administrative të Apelit, siç përcaktohet në nenin 399/2, pika 1, shkronja “a”, të Kodit të 

Procedurës Civile (1 vit), pasi nga regjistrimi i çështjes në Gjykatën Administrative të Apelit 

dhe deri në paraqitjen e kësaj kërkese ka kaluar një kohë prej rreth 2 vitesh. 

 18. Duke marrë në vlerësim standardet e përcaktuar nga jurisprudenca e GJEDNJ në 

lidhje me afatin arsyeshëm nuk rezulton se që çështja objekt gjykimi të jetë pezulluar, të jetë 

shtyrë gjykimi për shkak të kërkesave të palës kërkuese. Nuk konstatohet ndonjë sjelle e 

palëve që të ketë ndikuar në kohëzgjatjen e procesit, për sa kohë, që nga regjistrimi i çështjes 

në Gjykatën Administrative të Apelit e deri në këto momente nuk është kryer asnjë veprim 

procedural. Çështja nuk paraqitet komplekse nga natyra e saj. 

 19. Kolegji vlerëson se në lidhje me mosveprimin e gjykatës që nga momenti i 

depozitimit të ankimit e deri në datën që kërkuesi ka paraqitur kërkesën për konstatimin e 

shkeljes së afatit të shqyrtimit, duhet mbajtur në konsideratë ngarkesa totale individuale e 

gjyqtarit relator si dhe ngarkesa e këtij të fundit në raport me gjyqtarët e tjerë. Në lidhje me 

çështjen objekt gjykimi, gjyqtari relator ka depozituar me datë 17.07.2019 mendim me 

shkrim në lidhje me shkakun e mosplanifikimit për gjykim të çështjes nr. regjistri themeltar 

31108-01436-86-2017, datë 23.03.2017. Gjyqtari relator ka deklaruar se çështja nuk është 

gjykuar jo për shkak të mungesës së vullnetit por për shkak të ngarkesës së madhe me 

çështje. Ai ka deklaruar se ndodhet në gjykimin e çështjeve të regjistruara në mars të vitin 

2016. Gjyqtari ka pasur në ngarkim të tij për vitin 2017, 405 çështje në cilësinë e gjyqtarit 

relator dhe 1412 si anëtar i trupit gjykues, ndërsa për vitin 2018, ka pasur 432 çështje në 

cilësinë e gjyqtarit relator dhe 1065 çështje si anëtar i trupit gjykues. Për shqyrtimin e 

çështjeve zbaton rendin kronologjik duke referuar në datën e regjistrimit të çështjes. 

 20. Për çështjen objekt gjykimi, rezulton se ka ndryshuar gjyqtari relator, duke u 

caktuar nëpërmjet shortit të datës 10.07.2020 tjetër relator. Me datë 15.06.2021 gjyqtari 

relator ka parashtruar mendimin me shkrim, në të cilën ka deklaruar se ka në ngarkim 3000 

çështje të cilat presin për tu gjykuar dhe planifikon rreth 40 çështje në muaj për gjykim. 

Aktualisht gjykon çështje të muajit shtator 2016. Gjyqtari ka deklaruar se është në pamundësi 

objektive për përballimin e kësaj ngarkese brenda një afati të arsyeshëm. 

 21. Kolegji vlerëson të theksojë se vonesa e gjatë në shqyrtimin e mosmarrëveshjes 

konkrete objekt gjykimi, është rrjedhojë e një problematike të përgjithshme që tejkalon rastin 

konkret. Përbën një fakt të njohur botërisht se reforma në drejtësi ka shkarkuar/pezulluar një 

numër të konsiderueshëm gjyqtarësh në Republikën e Shqipërisë. Ky proces natyrshëm ka 

krijuar kosto për qytetarët në tejzgjatjen e afateve për gjykimin e çështjeve gjyqësore. Këto 

vështirësi janë proporcionale në raport me të mirën e përgjithshme që padyshim krijon 

procesi i reformës. 
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 22. Komisioni i Venecias ka theksuar se reforma në drejtësi, procesi i verifikimit të 

gjyqtarëve/prokurorëve në Shqipëri, ishte e domosdoshme edhe nëse do të sillte pasoja të 

paparashikuara. Përveç aspekteve të padyshimta pozitive mbi cilësinë e gjyqësorit në planin 

afatgjatë, në një periudhë afatshkurtër procesi i verifikimit ndikon në numrin e gjyqtarëve 

aktiv në sistem duke shkaktuar problem të përkohshme praktike derisa të bëhet zëvendësimi i 

tyre (Shih European Commission for Democracy through law (Venice Commision) Albania) 

opinion on the appointment of judges to the Contitucional Court). 

 23. Kolegji vlerëson të sjellë në vëmendje “Raportin mbi gjendjen e sistemit gjyqësor 

dhe veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2020”. Në gjetjet e këtij raporti 

rezulton se sistemi gjyqësor në vendin tonë parashikon një gjykatë apeli të juridiksionit 

administrativ, në të cilën gjatë vitit 2020 kanë ushtruar detyrën 9 gjyqtarë, nga 13 të tillë që 

parashikohet në organikë. Si rezultat i kësaj organike të reduktuar, Këshilli i Lartë Gjyqësor 

ka ndërmarrë masa për të zgjidhur situatat e krijuara si pasojë e numrit të reduktuar të 

gjyqtarëve, duke përdorur skemën e caktimit të gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të 

veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ku kanë emërimin e përhershëm. Nga të dhënat e 

raportit rezulton se në Gjykatën Administrative të Apelit, ka rritje të ngarkesës me 174 dosje 

më tepër për t’u shqyrtuar nga secili gjyqtar. Kjo si rezultat i uljes së numrit efektiv të 

gjyqtarëve nga 12 në 10.5. Backlog-u në fund të vitit 2020, vitit referues, rezulton prej 15.178 

çështje, që shënon edhe një rritje prej 18.5% në krahasim me fundin e vitit 2019, ndër të tjera 

në Gjykatën Administrative të Apelit janë regjistruar 3,746 çështje të reja gjatë vitit 2020. 

Nga shqyrtimi i kushteve dhe të dhënave në raport evidentohet fakti se Gjykata 

Administrative e Apelit është koshiente për problematikën, prioritarizon çështjet e vjetra duke 

ulur numrin e çështjeve jashtë afatit. 

 24. Kolegji vlerëson se rrethanat e mësipërme janë pasur në vëmendje edhe nga 

ligjvënësi në kohën e miratimit të ndryshimeve ligjore, konkretisht me ligjin nr. 38/2017 të 

Kodit të Procedurës Civile duke parashikuara Kreun X “Gjykimi i kërkesave për konstatimin 

e shkeljes së afatit të arsyeshëm përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit”. Neni 

399/2 pika 3 e Kodit të Procedurës Civile parashikon: “Në kohëzgjatjen e gjykimit ose të 

procedimit, nuk llogaritet koha kur çështja është pezulluar për shkaqe ligjore, kur është 

shtyrë për shkak të kërkesave të palës kërkuese, sipas këtij kreu, ose kur shfaqen rrethana të 

pamundësisë objektive për procedim.”. Kolegji çmon se legjislatori, me ndryshimet e Kodit 

të Procedurës Civile ka parashikuar shprehimisht rrethanat e pamundësisë objektive për 

llogaritjen e afateve në kohëzgjatjen e gjykimit si një shkak objektiv që shkarkon nga 

përgjegjësia për tejkalimin e afatit të fiksuar në nenin 399/2 pika 2 të Kodit të Procedurës 

Civile. 

 25. Për sa më sipër, rezulton se mosveprimi i gjykatës nuk ka ndodhur për shkaqe 

subjektive që lidhen me vlerësime dhe qëndrime abuzive të gjyqtarit. Gjyqtari ka realizuar 

dhe një praktikë sesi merr në shqyrtim çështjet për të cilat është në cilësinë e relatorit. 

Rezulton se shqyrtimi i tyre bëhet duke marrë në konsideratë çështjen më të hershme të 

regjistruar. Kolegji vlerëson se duke marrë në konsideratë rastet që GJEDNJ ka përcaktuar se 

çfarë përbën sjellje të gjykatës, e cila ndikon në cenimin e parimit të gjykimit brenda një afati 

të arsyeshëm, vlerësohet se rastet kur gjykata është në pamundësi objektive dhe pa vullnetin e 

saj, për të gjykuar brenda një afati të arsyeshëm, për shkak të ngarkesës së madhe, 

akumulimit ndër vite të dosjeve në gjykatë, shkurtimit të numrit të gjyqtarëve në sistem nuk 

përbëjnë cenim të këtij standardi. Gjyqtari relator ka marrë të gjitha masat e nevojshme duke 

përcaktuar dhe kritere transparente për marrjen sipas radhës së vjetërsisë të çështjeve që i janë 

caktuar në cilësinë e gjyqtarit relator.  

 26. Kolegji vlerëson se parimi i gjykimit brenda një afati të arsyeshëm nuk duhet të 

keqkuptohet, pasi shpejtësia e kryerjes së veprimeve procedurale nuk e përjashton, 

përkundrazi, e nënkupton kryerjen me cilësi të këtyre veprimeve të gjykatës. Në asnjë rast 
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cilësia e procesit të rregullt ligjor dhe e vendimmarrjes së gjykatës nuk duhet të sakrifikohet 

për sasinë e afatit të arsyeshëm apo edhe ekonominë gjyqësore në tërësi. 

 27. Për rrjedhojë, Kolegji vlerëson se duhet të vendoset rrëzimi i kërkesës pasi nuk 

vërehet ndonjë zvarritje e qëllimshme e çështjes nga gjyqtari relator.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin  të ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat 

administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” dhe nenit 399/8 të Kodit të 

Procedurës Civile, 

 

VENDOSI: 

 

 Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit Skënder Arapi. 

 

Tiranë, më 17.06.2021 

 

 

           ANËTAR                              ANËTAR                               KRYESUES 

 

        Ervin PUPE                                  Ilir PANDA                           Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 8/14/6 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 8/14/6  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   

 

më datë 17.06.2021, mori në shqyrtim kërkesën administrative nr. 14, që u përket palëve: 

 

KËRKUES:       Shoqëria “Elgakoti”. 

 

PALË E INTERESUAR: 

1. Bashkia e Qytetit Elbasan. 

2. Gjykata Administrative e Apelit.  

 

 

OBJEKTI:                        Konstatimi i cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të 

rregullt ligjor si rezultat i mos gjykimit brenda një afati të 

arsyeshëm të parashikuar në shkronjën “a”, të nenit 399/2 të 

Kodit të Procedurës Civile, të vendimit të Gjykatës së Lartë të 

Shqipërisë nr. 00-2017-520 vendimi, nr. 827, datë 25.11.2013, të 

Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes për rigjykim 

në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë dhe detyrimin e 

kësaj gjykate për përshpejtimin e gjykimit të çështjes.  

 

 

BAZA LIGJORE:              Nenet 42/1, 42/2, 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, 

nenet 6/1 dhe 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, 

ligji nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në 

Republikën e Shqipërisë”, shkronja “a” e nenit 399/2, paragrafi 

1, shkronja “c” e nenit 396/6, pika 1/a, 1/b e pika 2 e nenit 

399/7, shkronja “a”, e pikës 1, të nenit 399/8 të Kodit të 

Procedurës Civile, vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 251, datë 
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20.11.2017. Ligji nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe 

gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”. 

 

 

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. 

 

1. Nga aktet e administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se shoqëria “Elgakoti” ka qenë 

e regjistruar si person juridik me ortak të vetëm shtetasin Bardhyl Ibra.  

2. Pala paditëse, përfaqësuar nga ortaku i vetëm i saj z. Bardhyl Ibra ka pretenduar se ka 

qenë një subjekt pasiv për periudhën 2004 deri në vitin 2006.  

3. Nga ana e Zyrës së Taksave pranë Bashkisë Elbasan, nëpërmjet shkresës me nr. 2, datë 

05.05.2010, shoqëria paditëse është ngarkuar me një sërë detyrimesh tatimore, të cilat duhet ti 

paguajë si subjekt tatimor. 

4. Pala paditëse ka pretenduar se nuk ka qenë dakord me këto detyrime tatimore dhe për 

këtë arsye i ka ankimuar ato pranë Kryetarit të Bashkisë Elbasan, i cili me shkresën nr. 1974/1 

prot, datë 03.08.2010, i ka kthyer përgjigje negative, duke mos pranuar ankimin. 

5. Në kushtet kur, pala paditëse nuk ka marrë zgjidhje në rrugë administrative, në datën 

26.08.2010 i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan me padinë me objekt të 

sipërcituar, duke pretenduar se, vendimi i nxjerrë nga Zyra e Taksave pranë Bashkisë Elbasan 

është i padrejtë dhe i nxjerrë në kundërshtim me ligjin.  

6. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, me vendimin nr. 2507 (13-2010-4926), datë 

09.12.2010, ka vendosur: “-Pushimin e gjykimit; -Shpenzimet gjyqësore i mbeten paditësit.”. 

7. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 827, datë 25.11.2013, ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 2507 (13-2010-4926), datë 09.12.2010, të Gjykatës së Shkallës së 

Parë Elbasan.”. 

 8. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 00-2017-520 (130), datë 

15.03.2017, ka vendosur: “Prishjen e vendimit me nr. 827, datë 25.11.2013 të Gjykatës së Apelit 

Durrës dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.”. 

 9. Në datën 11.05.2017, çështja është regjistruar në Gjykatën Administrative të  

Apelit, me nr. Regj. Themeltar 31003-02340-86-2017, dhe pas ndjekjes së procedurave të shortit, 

i ka rënë për shqyrtim gjyqtarit  të çështjes 

 9. Kërkuesi, Shoqëria “Elgakoti” sh.p.k., në datën 08.07.2019, i është drejtuar Gjykatës 

së Lartë me kërkesë për konstatimin e cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt 

ligjor si rezultat i mos gjykimit brenda një afati të arsyeshëm të çështjet së tij me nr. Regj. Them. 

31003-02340-86-2017 (14153), datë 05.11.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit.  

 10. Gjyqtari relator në shkresën e saj përcjellë Gjykatës së Lartë, më datë 22.07.2019 

sjell në vëmendje se shqyrtimi i çështjes ka qenë objektivisht i pamundur pasi gjyqtari relator 

është duke shqyrtuar çështje të regjistruara në Prill të 2016. 
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II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 

 

 11. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se kërkesa 

është paraqitur pranë Gjykatës së Lartë në datë 08.07.2019. Kërkesa është paraqitur  nga një 

subjekt i cili legjitimohet. Kërkuesi rezulton të jetë me cilësinë e paditësit në procesin gjyqësor 

për të cilin është regjistruar çështja me nr. Regj. Them. 31003-02340-86-2017 (14153), datë 

05.11.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit 

 12. Kërkesa është në kompetencën e këtij Kolegji, sipas nenit 399/6, pika 1, shkronja “b”, 

të Kodit të Procedurës Civile, pasi përmes saj kërkohet konstatimi i shkeljes së afatit të 

arsyeshëm në gjykimin e çështjes nga Gjykata Administrative e Apelit. Kërkesa i plotëson 

elementët e parashikuar në nenin 399/5, pika 1, të Kodit të Procedurës Civile si dhe është e 

shoqëruar me të gjitha aktet e tjera të nevojshme, të përcaktuar në nenin 399/5, pika 2, të Kodit të 

Procedurës Civile. 

 13. Kolegji vlerëson se parimi i gjykimit brenda afatit të arsyeshëm ka një rëndësi 

themelore për gjykimin civil/administrativ,  pasi përbën dhe një nga elementët e procesit të 

rregullt ligjor të parashikuar në nenin 6 të Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut. Ky parim 

bazohet në  postulatin “Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar”. Shkalla e respektimit të 

këtij parimi përcakton në mënyrë të ndjeshme dhe efektivitetin e procesit gjyqësor. (Shih 

vendimin H. kundër Francës, datë 24.10.1989 të GJEDNJ) 

 14. Kolegjin çmon të theksojë praktikën e konsoliduar të Gjykatës Evropiane të të 

Drejtave të Njeriut (në vijim GJEDNJ), e cila ka përcaktuar se periudha e afatit të arsyeshëm për 

përfundimin e një procesi gjyqësor civil shtrihet, që nga momenti i ngritjes së padisë deri tek 

momenti i ekzekutimit të vendimit gjyqësor. (shih vendimin Qufaj kundër Shqipërisë; Vendimin 

Scopelliti kundër Italisë, datë 23.11.1993 të GJEDNJ). Gjykata ka një pozitë kryesore dhe të 

veçantë, pasi është i vetmi organ që është përgjegjës për dhënien e drejtësisë dhe si e tillë merr 

pjesë në mënyrë të detyrueshme në të gjitha marrëdhëniet që krijohen gjatë gjykimit të çështjes.  

 15. Në vijim të jurisprudencës së konsoliduar, GJEDNJ ka identifikuar disa elemente 

përbërëse të këtij standardi. Në referim të kësaj jurisprudence rezulton se në përllogaritjen e 

afatit të arsyeshëm merren në konsideratë faktorë të ndryshëm, të tilla si: kompleksiteti i 

çështjes; sjellja e palëve ndërgjyqëse; sjellja e autoriteteve gjyqësore dhe administrative. (Shih 

vendimin Buchholz kundër Republikës Federale Gjermane datë 06.05.1981 dhe Bjeliç kundër 

Sllovenisë ap. nr. 50719\06, datë 18.10.2012. të GJEDNJ) 

 16. Kolegji vlerëson se në vlerësimin e kompleksitetit të çështjes merr në konsideratë të 

gjithë faktorët dhe elementet që kanë të bëjnë me çështjen, natyrën e interesave të përfshira në të, 

rëndësinë e fakteve, rëndësinë e zgjidhjes ligjore, numri i personave të akuzuar dhe i 

dëshmitarëve, elementet ndërkombëtarë, lidhja e çështjes me çështje të tjera dhe ndërhyrja e 

personave të tjerë në procedure. (Shih vendimin Trggiani kundër Italisë datë 19.02.1991; 

Manieri kundër Italisë dt. 27.02.1992, Stefancic kundër Sllovenisë, datë 25.10.2012 të GJEDNJ) 

 17. Për sa i përket sjelljes së kërkuesit, Kolegji çmon se ky kriter lidhet me mënyrën se si 

janë sjellë palët në proces ndaj procedimit. Diligjencën e treguar prej tyre për përfundimin e 

procesit, pengesat që ato kanë krijuar dhe faktorë të tjerë që janë të lidhur me veprimet ose 

mosveprimet e tyre që kanë ndikuar në ecurinë e procesit. Megjithatë, kjo duhet vlerësuar rast 

pas rasti vlerëson gjykata, pasi një person nuk është i detyruar të bashkëpunojë me autoritetet 
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proceduese në mënyrë aktive për të përshpejtuar procedurat gjyqësore që çojnë në dënimin e tij. 

(shih vendimin Eckkle kundër Republikës Federale Gjermane, dt. 15.07.1982 të GJEDNJ) 

 18. Kolegji vlerëson se për sa për sa i përket sjelljes së autoriteteve për vlerësimin e 

kohëzgjatjes së afatit të arsyeshëm të gjykimit, GJEDNJ ka vlerësuar se vetëm vonesat që i 

atribuohen shtetit mund të merren parasysh. Këto vonesa mund të shkaktohen ose nga autoritetet 

gjyqësore ose nga autoritetet administrative. Shkaqe të kësaj natyre në jurisprudencën e GJEDNJ 

janë vënë në dukje p.sh.: bashkimi i gabuar i disa çështjeve që ka shkaktuar vonesa të 

panevojshme, shtyrjet e pabazuara në ligj të seancave gjyqësore, pezullimi i kundërligjshëm i 

procesit gjyqësor, vonesat nga ana e agjencive publike ligjzbatuese të shtetit në dorëzimin e 

provave të kërkuara nga gjykata, transferimi i çështjeve penale nga një gjykatë në tjetrën, mbajtja 

e seancave të apelimeve. (Shih vendimin Eëing kundër Mbretërisë së Bashkuar) 

 19. Në çështjen objekt gjykimi, Kolegji konstaton se në momentin e regjistrimit të 

kërkesës në Gjykatën e Lartë çështja e ka kaluar afatin e shqyrtimit në Gjykatën Administrative 

të Apelit, siç përcaktohet në nenin 399/2, pika 1, shkronja “a”, të Kodit të Procedurës Civile (1 

vit), pasi nga regjistrimi i çështjes në Gjykatën Administrative të Apelit dhe deri në paraqitjen e 

kësaj kërkese ka kaluar një kohë 1 (një) vit, 8 (tetë) muaj e 3 (tre). 

 20. Duke marrë në vlerësim standardet e përcaktuar nga jurisprudenca e GJEDNJ në 

lidhje me afatin arsyeshëm nuk rezulton se që çështja objekt gjykimi të jetë pezulluar, të jetë 

shtyrë gjykimi për shkak të kërkesave të palës kërkuese. Nuk konstatohet ndonjë sjelle e palëve 

që të ketë ndikuar në kohëzgjatjen e procesit, për sa kohë, që nga regjistrimi i çështjes në 

Gjykatën Administrative të Apelit e deri në këto momente nuk është kryer asnjë veprim 

procedural. Çështja nuk paraqitet komplekse nga natyra e saj. Çështja lidhet me një 

mosmarrëveshje të natyrës procedurale pasi Gjykata Administrative e Apelit do duhet të vlerësoj 

bazueshmërinë e vendimit të pushimit të gjykimit, i cili është vendosur përmes vendimit nr. 2507 

(13-2010-4926), datë 09.12.2010 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. 

 21. Kolegji vlerëson se në lidhje me mosveprimin e gjykatës, duhet mbajtur në 

konsideratë ngarkesa totale individuale e gjyqtarit relator si dhe ngarkesa e këtij të fundit në 

raport me gjyqtarët e tjerë. Gjyqtari relator përmes shkresës nr. prot. s’ka, datë 15.06.2021, ka 

parashtruar se aktualisht është duke gjykuar çështje të vitit 2016 dhe se çështja nuk është 

shqyrtuar për shkak të ngarkesës së jashtëzakonshme e cila është shtuar edhe më tepër prej 

rishortimit të dosjeve për gjyqtarët e larguar nga detyra. Gjithashtu nga palët nuk ka patur 

kërkesë për përshpejtimin e këtij gjykimi 

 22. Kolegji vlerëson të theksojë se vonesa e gjatë në shqyrtimin e mosmarrëveshjes 

konkrete objekt gjykimi, është rrjedhojë e një problematike të përgjithshme që tejkalon rastin 

konkret. Përbën një fakt të njohur botërisht se reforma në drejtësi ka shkarkuar/pezulluar një 

numër të konsiderueshëm gjyqtarësh në Republikën e Shqipërisë. Ky proces natyrshëm ka 

krijuar kosto për qytetarët në tejzgjatjen e afateve për gjykimin e çështjeve gjyqësore. Këto 

vështirësi janë proporcionale në raport me të mirën e përgjithshme që padyshim krijon procesi i 

reformës. 

 23. Komisioni i Venecias ka theksuar se reforma në drejtësi, procesi i verifikimit të 

gjyqtarëve/prokurorëve në Shqipëri, ishte e domosdoshme edhe nëse do të sillte pasoja të 

paparashikuara. Përveç aspekteve të padyshimta pozitive mbi cilësinë e gjyqësorit në planin 

afatgjatë, në një periudhë afatshkurtër procesi i verifikimit ndikon në numrin e gjyqtarëve aktiv 

në sistem duke shkaktuar problem të përkohshme praktike derisa të bëhet zëvendësimi i tyre 

(Shih European Commission for Democracy through law (Venice Commision) Albania) opinion 

on the appointment of judges to the Contitucional Court). 
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 24. Kolegji vlerëson të sjellë në vëmendje “Raportin mbi gjendjen e sistemit gjyqësor dhe 

veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2020”. Në gjetjet e këtij raporti rezulton se 

sistemi gjyqësor në vendin tonë parashikon një gjykatë apeli të juridiksionit administrativ, në të 

cilën gjatë vitit 2020 kanë ushtruar detyrën 9 gjyqtarë, nga 13 të tillë që parashikohet në 

organikë. Si rezultat i kësaj organike të reduktuar, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka ndërmarrë masa 

për të zgjidhur situatat e krijuara si pasojë e numrit të reduktuar të gjyqtarëve, duke përdorur 

skemën e caktimit të gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të veçanta në gjykata të tjera të 

ndryshme nga ku kanë emërimin e përhershëm. Nga të dhënat e raportit rezulton se në Gjykatën 

Administrative të Apelit, ka rritje të ngarkesës me 174 dosje më tepër për t’u shqyrtuar nga secili 

gjyqtar. Kjo si rezultat i uljes së numrit efektiv të gjyqtarëve nga 12 në 10.5. Backlog-u në fund 

të vitit 2020, vitit referues, rezulton prej 15.178 çështje, që shënon edhe një rritje prej 18.5% në 

krahasim me fundin e vitit 2019, ndër të tjera në Gjykatën Administrative të Apelit janë 

regjistruar 3,746 çështje të reja gjatë vitit 2020. Nga shqyrtimi i kushteve dhe të dhënave në 

raport evidentohet fakti se Gjykata Administrative e Apelit është koshiente për problematikën, 

prioritarizon çështjet e vjetra duke ulur numrin e çështjeve jashtë afatit. 

 25. Kolegji vlerëson se rrethanat e mësipërme janë pasur në vëmendje edhe nga ligjvënësi 

në kohën e miratimit të ndryshimeve ligjore, konkretisht me ligjin nr. 38/2017 të Kodit të 

Procedurës Civile duke parashikuara Kreun X “Gjykimi i kërkesave për konstatimin e shkeljes së 

afatit të arsyeshëm përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit”. Neni 399/2 pika 3 e 

Kodit të Procedurës Civile parashikon: “Në kohëzgjatjen e gjykimit ose të procedimit, nuk 

llogaritet koha kur çështja është pezulluar për shkaqe ligjore, kur është shtyrë për shkak të 

kërkesave të palës kërkuese, sipas këtij kreu, ose kur shfaqen rrethana të pamundësisë objektive 

për procedim.”. Kolegji çmon se legjislatori, me ndryshimet e Kodit të Procedurës Civile ka 

parashikuar shprehimisht rrethanat e pamundësisë objektive për llogaritjen e afateve në 

kohëzgjatjen e gjykimit si një shkak objektiv që shkarkon nga përgjegjësia për tejkalimin e afatit 

të fiksuar në nenin 399/2 pika 2 të Kodit të Procedurës Civile. 

 26. Për sa më sipër, rezulton se mosveprimi i gjykatës nuk ka ndodhur për shkaqe 

subjektive që lidhen me vlerësime dhe qëndrime abuzive të gjyqtarit. Gjyqtari ka realizuar dhe 

një praktikë sesi merr në shqyrtim çështjet për të cilat është në cilësinë e relatorit. Rezulton se 

shqyrtimi i tyre bëhet duke marrë në konsideratë çështjen më të hershme të regjistruar. Kolegji 

vlerëson se duke marrë në konsideratë rastet që GJEDNJ ka përcaktuar se çfarë përbën sjellje të 

gjykatës, e cila ndikon në cenimin e parimit të gjykimit brenda një afati të arsyeshëm, vlerësohet 

se rastet kur gjykata është në pamundësi objektive dhe pa vullnetin e saj, për të gjykuar brenda 

një afati të arsyeshëm, për shkak të ngarkesës së madhe, akumulimit ndër vite të dosjeve në 

gjykatë, shkurtimit të numrit të gjyqtarëve në sistem nuk përbëjnë cenim të këtij standardi. 

Gjyqtari relator ka marrë të gjitha masat e nevojshme duke përcaktuar dhe kritere transparente 

për marrjen sipas radhës së vjetërsisë të çështjeve që i janë caktuar në cilësinë e gjyqtarit relator.  

 27. Kolegji vlerëson se parimi i gjykimit brenda një afati të arsyeshëm nuk duhet të 

keqkuptohet, pasi shpejtësia e kryerjes së veprimeve procedurale nuk e përjashton, përkundrazi, 

e nënkupton kryerjen me cilësi të këtyre veprimeve të gjykatës. Në asnjë rast cilësia e procesit të 

rregullt ligjor dhe e vendimmarrjes së gjykatës nuk duhet të sakrifikohet për sasinë e afatit të 

arsyeshëm apo edhe ekonominë gjyqësore në tërësi. 

 28. Për rrjedhojë, Kolegji vlerëson se duhet të vendoset rrëzimi i kërkesës pasi nuk 

vërehet ndonjë zvarritje e qëllimshme e çështjes nga gjyqtari relator.  
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PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin  të ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat 

administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” dhe nenit 399/8 të Kodit të 

Procedurës Civile, 

 

VENDOSI: 

 

- Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit shoqëria Elgakoti. 

 

 

Tiranë, më 17.06.2021 

 

 

          ANËTAR                               ANËTAR                                      KRYESUES 

 

      ERVIN PUPE                                ILIR PANDA                            SOKOL SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 9/15/7 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 9/15/7 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   

 

më datë 17.06.2021, mori në shqyrtim kërkesën administrative nr. 15, që u përket: 

 

PADITËSE:       Llukan Xhagjika 

 

OBJEKTI:      Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm nga Gjykata 

Administrative e Apelit Tiranë dhe përshpejtimin e 

procedurave për çështjen administrative nr. 31160-03548-86-

2018 akti, paditës Llukan Xhagjika, regjistruar më datë 

13.09.2018, në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.  

 

BAZA LIGJORE:  Nenet 399/1, 399/2, 399/5, 399/6, 399/7, pika 2, të Kodit të 

Procedurës Civile, neni 6/1 i Konventës Evropiane “Për 

mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore”. 

 

Në çështjen administrative:  

 

PADITËS:    Lukan Xhagjika  

 

I PADITUR:    Cirku Kombëtar 

    Ministria e Kulturës  

    Bordi Artistik i Cirkut Kombëtar 

 

OBJEKTI: Të anullohet procesverbali nr. 512 prot., datë 22.11.2017, përsa 

i përket pikës së parë për anullimin e projektit "Milingonat; Të 

kryhet pagesa e shumës prej 440.000 sipas fondit buxhetor të 

parashikuar për projektin "Milingonat"; Të vihet në skenë 

projekti sipas vendimit të datës 27.12.2016 të Bordit Artistik të 

Cirkut Kombëtar. 
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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. 

 

1. Nga shqyrtimi ka rezultuar se pala e paditur, Cirku Kombëtar në funksion të 

detyrave funksionale më datë 12.10.2016 ka njoftuar të gjithë krijuesit që të aplikojnë për 

projekte artistike që do të mbaheshin gjatë vitit 2017. Cirku Kombëtar, nëpërmjet Bordit 

Artistik me procesverbalin nr. 649, datë 27.12.2016, vendosi shpalljen fitues të projektit 

"Milingonat" të paditësit Llukan Xhagjika, i cili do te realizohej gjatë periudhës shtator - tetor 

2017. 

2. Më datë 22.11.2017, Bordi Artistik u mblodh për të diskutuar për anulimin e disa 

projekteve artistike të kalendarit 2017, për shkak të mosrealizimit në periudhën e caktuar. Me 

procesverbalin nr. 512, datë 22.11.2017 ndër të tjera u anulua edhe projekti i z. Llukan 

Xhagjika "Milingonat", për mosrealizimin në periudhën e caktuar. 

3. Ndodhur në kushte të tilla paditësi në datën 11.05.2018, i është drejtuar Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 2562 (80-

2018-2644), datë 03.07.2018, ka vendosur: “Rrëzimin e kërkesëpadisë ...”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5. Kundër vendimit nr. 2562 (80-2018-2644), datë 03.07.2018, të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ka bërë ankim pala paditëse, Llukan Xhagjika, i 

cili ka kërkuar ndryshimin e këtij vendimi dhe pranimin e padisë si të bazuar në ligj dhe në 

prova. 

6. Ankimi është regjistruar në Gjykatën Administrative të Apelit në datën 13.09.2018, 

me nr. regjistri themeltar 31160-03548-86-2018 dhe pas ndjekjes së procedurave të shortit 

është përcaktuar gjyqtari relator. 

7. Në kushtet kur çështja nuk është marrë në shqyrtim, kërkuesi i është drejtuar 

Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë më datë 25.11.2019, me kërkesë për konstatimin 

e shkeljes së afatit të arsyeshëm për përshpejtimin e procedurave për gjykimin e 

mosmarrëveshjes nga Gjykata Administrative e Apelit. 

8. Në përputhje me nenin 399/4, pika 1, e Kodit të Procedurës Civile, Kolegji 

Administrativ i Gjykatës së Lartë kërkoi informacion nga gjyqtari relator në lidhje me fazën 

dhe procedurat e gjykimit të kësaj çështje.  

9. Në informacionin e parashtruar me datë 10.12.2019 nga gjyqtari relator i çështjes 

ka  paraqitur shkakun mosplanifikimit për gjykim të çështjes nr. regj. themeltar 31160-03548-

86-2018, datë 13.09.2018. Gjyqtari relator ka deklaruar se çështja nuk është gjykuar jo për 

shkak të mungesës së vullnetit por për shkak të ngarkesës së jashtëzakonshme me çështje. 

Gjyqtari ka deklaruar se ndodhet në gjykimin e çështjeve të regjistruara në vitin 2016. 

10. Rezulton se për çështjen objekt gjykimi ka ndryshuar gjyqtari relator për shkak se 

vendimmarrjes së Komisionit të Pavarur i Kualifikimit. Pas rishortimit me datë 02.10.2020, 

çështja është caktuar me një tjetër gjyqtari relator, i cili me datë 14.06.2021 ka paraqitur 

mendim me shkrim. Gjyqtari ka parashtruar se për shkak të volumit të madh të çështjeve të 

mbartura nga vitet pasuese pranë kësaj gjykate si dhe gjendjen vijuese lidhur me shkurtimin e 

numrit të gjyqtareve, aktualisht janë përfshirë në planifikim çështjet e vitit 2016 si të 

regjistruara më herët pranë kësaj gjykate. Mungesa e planifikimit lidhur me çështjen objekt 

gjykimi është për shkaqe të pavarura nga vullneti i gjyqtarit relator. 
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II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 

 

 11. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se kërkesa 

është paraqitur nga subjekti i legjitimuar. Kërkuesi Llukan Xhagjika, rezulton të jenë në 

cilësinë e paditësit në procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar ankimi me nr. regj. 

themeltar 31160-03548-86-2018, datë 13.09.2018 në Gjykatën Administrative të Apelit. 

 12. Kërkesa është në kompetencën e këtij Kolegji, sipas nenit 399/6, pika 1, shkronja 

“b”, të Kodit të Procedurës Civile, pasi përmes saj kërkohet konstatimi i shkeljes së afatit të 

arsyeshëm në gjykimin e çështjes nga Gjykata Administrative e Apelit. Kërkesa i plotëson 

elementët e parashikuar në nenin 399/5, pika 1, të Kodit të Procedurës Civile si dhe është e 

shoqëruar me të gjitha aktet e tjera të nevojshme, të përcaktuar në nenin 399/5, pika 2, të 

Kodit të Procedurës Civile. 

 13. Kolegji vlerëson se parimi i gjykimit brenda afatit të arsyeshëm ka një rëndësi 

themelore për gjykimin civil/administrativ,  pasi përbën dhe një nga elementët e procesit të 

rregullt ligjor të parashikuar në nenin 6 të Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut. Ky 

parim bazohet në  postulatin “Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar”. Shkalla e 

respektimit të këtij parimi përcakton në mënyrë të ndjeshme dhe efektivitetin e procesit 

gjyqësor. (Shih vendimin H. kundër Francës, datë 24.10.1989 të GJEDNJ) 

 14. Kolegjin çmon të theksojë praktikën e konsoliduar të Gjykatës Evropiane të të 

Drejtave të Njeriut (në vijim GJEDNJ), e cila ka përcaktuar se periudha e afatit të arsyeshëm 

për përfundimin e një procesi gjyqësor civil shtrihet, që nga momenti i ngritjes së padisë deri 

tek momenti i ekzekutimit të vendimit gjyqësor. (shih vendimin Qufaj kundër Shqipërisë; 

Vendimin Scopelliti kundër Italisë, datë 23.11.1993 të GJEDNJ). Gjykata ka një pozitë 

kryesore dhe të veçantë, pasi është i vetmi organ që është përgjegjës për dhënien e drejtësisë 

dhe si e tillë merr pjesë në mënyrë të detyrueshme në të gjitha marrëdhëniet që krijohen gjatë 

gjykimit të çështjes.  

 15. Në vijim të jurisprudencës së konsoliduar, GJEDNJ ka identifikuar disa elemente 

përbërëse të këtij standardi. Në referim të kësaj jurisprudence rezulton se në përllogaritjen e 

afatit të arsyeshëm merren në konsideratë faktorë të ndryshëm, të tilla si: kompleksiteti i 

çështjes; sjellja e palëve ndërgjyqëse; sjellja e autoriteteve gjyqësore dhe administrative. 

(Shih vendimin Buchholz kundër Republikës Federale Gjermane datë 06.05.1981 dhe Bjeliç 

kundër Sllovenisë ap. nr. 50719\06, datë 18.10.2012. të GJEDNJ) 

 16. Kolegji vlerëson se në vlerësimin e kompleksitetit të çështjes merr në konsideratë 

të gjithë faktorët dhe elementet që kanë të bëjnë me çështjen, natyrën e interesave të përfshira 

në të, rëndësinë e fakteve, rëndësinë e zgjidhjes ligjore, numri i personave të akuzuar dhe i 

dëshmitarëve, elementet ndërkombëtarë, lidhja e çështjes me çështje të tjera dhe ndërhyrja e 

personave të tjerë në procedure. (Shih vendimin Trggiani kundër Italisë datë 19.02.1991; 

Manieri kundër Italisë dt. 27.02.1992, Stefancic kundër Sllovenisë, datë 25.10.2012 të 

GJEDNJ) 

 17. Për sa i përket sjelljes së kërkuesit, Kolegji çmon se ky kriter lidhet me mënyrën 

se si janë sjellë palët në proces ndaj procedimit. Diligjencën e treguar prej tyre për 

përfundimin e procesit, pengesat që ato kanë krijuar dhe faktorë të tjerë që janë të lidhur me 

veprimet ose mosveprimet e tyre që kanë ndikuar në ecurinë e procesit. Megjithatë, kjo duhet 

vlerësuar rast pas rasti vlerëson gjykata, pasi një person nuk është i detyruar të bashkëpunojë 

me autoritetet proceduese në mënyrë aktive për të përshpejtuar procedurat gjyqësore që çojnë 

në dënimin e tij. (shih vendimin Eckkle kundër Republikës Federale Gjermane, dt. 

15.07.1982 të GJEDNJ) 

 18. Kolegji vlerëson se për sa për sa i përket sjelljes së autoriteteve për vlerësimin e 

kohëzgjatjes së afatit të arsyeshëm të gjykimit, GJEDNJ ka vlerësuar se vetëm vonesat që i 

atribuohen shtetit mund të merren parasysh. Këto vonesa mund të shkaktohen ose nga 
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autoritetet gjyqësore ose nga autoritetet administrative. Shkaqe të kësaj natyre në 

jurisprudencën e GJEDNJ janë vënë në dukje p.sh.: bashkimi i gabuar i disa çështjeve që ka 

shkaktuar vonesa të panevojshme, shtyrjet e pabazuara në ligj të seancave gjyqësore, 

pezullimi i kundërligjshëm i procesit gjyqësor, vonesat nga ana e agjencive publike 

ligjzbatuese të shtetit në dorëzimin e provave të kërkuara nga gjykata, transferimi i çështjeve 

penale nga një gjykatë në tjetrën, mbajtja e seancave të apelimeve. (Shih vendimin Ewing 

kundër Mbretërisë së Bashkuar) 

 19. Në çështjen objekt gjykimi, Kolegji konstaton se në momentin e regjistrimit të 

kërkesës në Gjykatën e Lartë çështja e ka kaluar afatin e shqyrtimit në Gjykatën 

Administrative të Apelit, siç përcaktohet në nenin 399/2, pika 1, shkronja “a”, të Kodit të 

Procedurës Civile (1 vit), pasi nga regjistrimi i çështjes në Gjykatën Administrative të Apelit 

dhe deri në paraqitjen e kësaj kërkese ka kaluar një kohë prej 1 (një) viti, 2 (dy) muaj e 12 

(dymbëdhjetë) ditë. 

 20. Duke marrë në vlerësim standardet e përcaktuar nga jurisprudenca e GJEDNJ në 

lidhje me afatin arsyeshëm nuk rezulton se që çështja objekt gjykimi të jetë pezulluar, të jetë 

shtyrë gjykimi për shkak të kërkesave të palës kërkuese. Nuk konstatohet ndonjë sjelle e 

palëve që të ketë ndikuar në kohëzgjatjen e procesit, për sa kohë, që nga regjistrimi i çështjes 

në Gjykatën Administrative të Apelit e deri në këto momente nuk është kryer asnjë veprim 

procedural. Çështja paraqitet komplekse nga natyra e saj. Çështja ka të bëjë me 

mosmarrëveshjet zgjidhjen në mënyrë të njëanshme të një kontrate publike nga ana e 

autoritetit publik. Çështje të tilla, për shkak të rëndësisë që mbartin, shqyrton me një trup 

gjykues të përbërë nga tre gjyqtarë në gjykatat administrative të shkallës së parë, referuar 

nenit 12, pika 1, të ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e 

mosmarrëveshjeve administrative”.   

 21. Kolegji vlerëson se në lidhje me mosveprimin e gjykatës që nga momenti i 

depozitimit të ankimit e deri në datën që kërkuesi ka paraqitur kërkesën për konstatimin e 

shkeljes së afatit të shqyrtimit, duhet mbajtur në konsideratë ngarkesa totale individuale e 

gjyqtarit relator si dhe ngarkesa e këtij të fundit në raport me gjyqtarët e tjerë. Në lidhje me 

çështjen objekt gjykimi, gjyqtari relator pasi u njoh me kërkesën ka depozituar me datë 

10.12.2019 ka paraqitur mendim me shkrim në lidhje me shkakun e mosplanifikimit për 

gjykim të çështjes nr. regjistri themeltar 31160-03548-86-2018, datë 13.09.2018. Gjyqtari 

relator ka deklaruar se çështja nuk është gjykuar jo për shkak të mungesës së vullnetit por për 

shkak të ngarkesës së jashtëzakonshme me çështje. Gjyqtari ka deklaruar se ndodhet në 

gjykimin e çështjeve të regjistruara në vitin 2016. Rezulton se për çështjen objekt gjykimi ka 

ndryshuar gjyqtari relator për shkak të vendimmarrje së Komisionit të Pavarur i Kualifikimit. 

Pas rishortimit me datë 02.10.2020, çështja është caktuar me gjyqtar tjetër relator, i cili me 

datë 14.06.2021 ka paraqitur mendim me shkrim. Gjyqtari ka parashtruar se për shkak të 

volumit të madh të çështjeve të mbartura nga vitet pasuese pranë kësaj gjykate si dhe 

gjendjen vijuese lidhur me shkurtimin e numrit të gjyqtareve, aktualisht janë përfshirë në 

planifikim çështjet e vitit 2016 si të regjistruara më herët pranë kësaj gjykate. Mungesa e 

planifikimit lidhur me çështjen objekt gjykimi është për shkaqe të pavarura nga vullneti i 

gjyqtarit relator. 

 22. Kolegji vlerëson të theksojë se vonesa e gjatë në shqyrtimin e mosmarrëveshjes 

konkrete objekt gjykimi, është rrjedhojë e një problematike të përgjithshme që tejkalon rastin 

konkret. Përbën një fakt të njohur botërisht se reforma në drejtësi ka shkarkuar/pezulluar një 

numër të konsiderueshëm gjyqtarësh në Republikën e Shqipërisë. Ky proces natyrshëm ka 

krijuar kosto për qytetarët në tejzgjatjen e afateve për gjykimin e çështjeve gjyqësore. Këto 

vështirësi janë proporcionale në raport me të mirën e përgjithshme që padyshim krijon 

procesi i reformës. 
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 23. Komisioni i Venecias ka theksuar se reforma në drejtësi, procesi i verifikimit të 

gjyqtarëve/prokurorëve në Shqipëri, ishte e domosdoshme edhe nëse do të sillte pasoja të 

paparashikuara. Përveç aspekteve të padyshimta pozitive mbi cilësinë e gjyqësorit në planin 

afatgjatë, në një periudhë afatshkurtër procesi i verifikimit ndikon në numrin e gjyqtarëve 

aktiv në sistem duke shkaktuar problem të përkohshme praktike derisa të bëhet zëvendësimi i 

tyre (Shih European Commission for Democracy through law (Venice Commision) Albania) 

opinion on the appointment of judges to the Contitucional Court). 

 24. Kolegji vlerëson të sjellë në vëmendje “Raportin mbi gjendjen e sistemit gjyqësor 

dhe veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2020”. Në gjetjet e këtij raporti 

rezulton se sistemi gjyqësor në vendin tonë parashikon një gjykatë apeli të juridiksionit 

administrativ, në të cilën gjatë vitit 2020 kanë ushtruar detyrën 9 gjyqtarë, nga 13 të tillë që 

parashikohet në organikë. Si rezultat i kësaj organike të reduktuar, Këshilli i Lartë Gjyqësor 

ka ndërmarrë masa për të zgjidhur situatat e krijuara si pasojë e numrit të reduktuar të 

gjyqtarëve, duke përdorur skemën e caktimit të gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të 

veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ku kanë emërimin e përhershëm. Nga të dhënat e 

raportit rezulton se në Gjykatën Administrative të Apelit, ka rritje të ngarkesës me 174 dosje 

më tepër për t’u shqyrtuar nga secili gjyqtar. Kjo si rezultat i uljes së numrit efektiv të 

gjyqtarëve nga 12 në 10.5. Backlog-u në fund të vitit 2020, vitit referues, rezulton prej 15.178 

çështje, që shënon edhe një rritje prej 18.5% në krahasim me fundin e vitit 2019, ndër të tjera 

në Gjykatën Administrative të Apelit janë regjistruar 3,746 çështje të reja gjatë vitit 2020. 

Nga shqyrtimi i kushteve dhe të dhënave në raport evidentohet fakti se Gjykata 

Administrative e Apelit është koshiente për problematikën, prioritarizon çështjet e vjetra duke 

ulur numrin e çështjeve jashtë afatit. 

 25. Kolegji vlerëson se rrethanat e mësipërme janë pasur në vëmendje edhe nga 

ligjvënësi në kohën e miratimit të ndryshimeve ligjore, konkretisht me ligjin nr. 38/2017 të 

Kodit të Procedurës Civile duke parashikuara Kreun X “Gjykimi i kërkesave për konstatimin 

e shkeljes së afatit të arsyeshëm përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit”. Neni 

399/2 pika 3 e Kodit të Procedurës Civile parashikon: “Në kohëzgjatjen e gjykimit ose të 

procedimit, nuk llogaritet koha kur çështja është pezulluar për shkaqe ligjore, kur është 

shtyrë për shkak të kërkesave të palës kërkuese, sipas këtij kreu, ose kur shfaqen rrethana të 

pamundësisë objektive për procedim.”. Kolegji çmon se legjislatori, me ndryshimet e Kodit 

të Procedurës Civile ka parashikuar shprehimisht rrethanat e pamundësisë objektive për 

llogaritjen e afateve në kohëzgjatjen e gjykimit si një shkak objektiv që shkarkon nga 

përgjegjësia për tejkalimin e afatit të fiksuar në nenin 399/2 pika 2 të Kodit të Procedurës 

Civile. 

 26. Për sa më sipër, rezulton se mosveprimi i gjykatës nuk ka ndodhur për shkaqe 

subjektive që lidhen me vlerësime dhe qëndrime abuzive të gjyqtarit. Gjyqtari ka realizuar 

dhe një praktikë sesi merr në shqyrtim çështjet për të cilat është në cilësinë e relatorit. 

Rezulton se shqyrtimi i tyre bëhet duke marrë në konsideratë çështjen më të hershme të 

regjistruar. Kolegji vlerëson se duke marrë në konsideratë rastet që GJEDNJ ka përcaktuar se 

çfarë përbën sjellje të gjykatës, e cila ndikon në cenimin e parimit të gjykimit brenda një afati 

të arsyeshëm, vlerësohet se rastet kur gjykata është në pamundësi objektive dhe pa vullnetin e 

saj, për të gjykuar brenda një afati të arsyeshëm, për shkak të ngarkesës së madhe, 

akumulimit ndër vite të dosjeve në gjykatë, shkurtimit të numrit të gjyqtarëve në sistem nuk 

përbëjnë cenim të këtij standardi. Gjyqtari relator ka marrë të gjitha masat e nevojshme duke 

përcaktuar dhe kritere transparente për marrjen sipas radhës së vjetërsisë të çështjeve që i janë 

caktuar në cilësinë e gjyqtarit relator.  

 27. Kolegji vlerëson se parimi i gjykimit brenda një afati të arsyeshëm nuk duhet të 

keqkuptohet, pasi shpejtësia e kryerjes së veprimeve procedurale nuk e përjashton, 

përkundrazi, e nënkupton kryerjen me cilësi të këtyre veprimeve të gjykatës. Në asnjë rast 
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cilësia e procesit të rregullt ligjor dhe e vendimmarrjes së gjykatës nuk duhet të sakrifikohet 

për sasinë e afatit të arsyeshëm apo edhe ekonominë gjyqësore në tërësi. 

 28. Për rrjedhojë, Kolegji vlerëson se duhet të vendoset rrëzimi i kërkesës pasi nuk 

vërehet ndonjë zvarritje e qëllimshme e çështjes nga gjyqtari relator.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin  të ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat 

administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” dhe nenit 399/8 të Kodit të 

Procedurës Civile, 

 

VENDOSI: 

 

- Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit Llukan Xhagjika 

 

Tiranë, më 17.06.2021 

 

 

          ANËTAR                            ANËTAR                              KRYESUES 

 

        Ervin PUPE                               Ilir PANDA                           Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 22/19 i Regj.Themeltar 

Nr. 22/19 i Vendimit 

 

V  E  N  D  I  M 

 

Për kthimin e rekursit 

 

Unë gjyqtari relator Sokol Sadushi, pasi shqyrtova materialet e kërkesës administrative nr. 22 

Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 16.04.2020, që i përket: 

 

KËRKUES:       Viron Ruçi 

 

OBJEKTI:      Konstatimin i shkeljes dhe përshpejtimi i procedurave për gjykimin 

e çështjes administrative. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 399/2 e vijues të Kodit të Procedurës Civile. 

 

VËREN: 

 

1. Se kërkuesi Viron Ruçi ka paraqitur pranë Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 

kërkesën me objekt: “Konstatimin i shkeljes dhe përshpejtimi i procedurave për gjykimin e 

çështjes administrative.” 

2. Gjyqtari relator kryesisht konstatoi se kërkesa e paraqitur nga kërkuesi Viron Ruçi nuk 

përmban kushtet e parashikuara në nenin 399/5 të Kodit të Procedurës Civile. 

3. Në nenin 399/5 të Kodit të Procedurës Civile përcaktohet se: “1. Kërkesa depozitohet 

në sekretarinë e gjykatës që është në vonesë, ose gjykatës kompetente për ekzekutimin. Kërkesa 

duhet të përmbajë: a) palët ndërgjyqëse, organin që pretendohet se ka kryer shkeljen, objektin e 

mosmarrëveshjes ose të ekzekutimit; b) paraqitjen e përmbledhur të fakteve të çështjes; c) 

shkaqet për të cilat kërkohet konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimi i 

procedurave; ç) masat që kërkohen të merren. 2. Bashkë me kërkesën duhet të depozitohen edhe: 

a) aktet me të cilat provohet tejkalimi i afatit të arsyeshëm; b) procesverbale dhe vendime të 

ndërmjetme; c) aktet e praktikës përmbarimore, sipas rastit; ç) prokura, nëse kërkesa është bërë 

nga avokati ose nga përfaqësuesi i ankuesit...”  

4. Konkretisht, konstatohet se kërkesa nuk përmban paraqitjen e përmbledhur të fakteve 

të çështjes, shkaqet për të cilat kërkohet konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm. Kërkesa nuk 

është e shoqëruar me të gjitha aktet provuese të domosdoshme për shqyrtimin e kërkesës në 

dhomë këshillimi. 

5. Me qëllim plotësimin e të metave të kërkesës, kërkuesi është vënë në dijeni nëpërmjet 

shkresës nr. 705 prot., datë 28.04.2020 të Kancelarit pranë Gjykatës së Lartë. Për të garantuar të 
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drejtat e kërkuesit në proces është realizuar edhe njoftimi i përfaqësuesit të kërkuesit nëpërmjet 

shkresës nr. 705/1 prot., datë 14.09.2020.  

6. Rezulton se kërkuesi nuk ka plotësuar të metat e kërkesës. 

7. Në nenin 60 pika 1/1 e ligjit nr. 49, datë 03.05.2012 “Për gjykatat administrative dhe 

gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar me ligjin 49/2021 parashikohet se: 

“Kur të metat e rekursit nuk janë konstatuar nga gjykata më e ulët, relatori i çështjes në 

Gjykatën e Lartë me vendim njofton palën për të plotësuar të metat brenda 5 ditëve. Kur të metat 

e rekursit nuk plotësohen brenda afatit të caktuar, relatori, në dhomë këshillimi, vendos kthimin 

e rekursit. Kundër vendimit të relatorit të çështjes në Gjykatën e Lartë për kthimin e rekursit nuk 

lejohet ankim.” 

8. Nga sa më sipër, gjyqtari relator vlerëson se të metat e kërkesës janë thelbësore, pasi 

kërkesa nuk është shoqëruar me të gjitha aktet provuese të domosdoshme për gjykimin e saj. 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë nuk mund të shqyrtojë këtë kërkesë pa praninë e 

palëve në dhomë këshillimi në zbatim të nenit 399/7 të Kodit të Procedurës Civile.  

9. Për sa më sipër, gjyqtari relator çmon se duhet të vendoset kthimi kërkesës së çështjes 

administrative me nr. 22 Regjistri Themeltar., datë regjistrimi 16.04.2020 kërkuesit, Viron Ruçi. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Duke u bazuar në nenin 60 pika 1/1 e ligjit nr. 49, datë 03.05.2012  të “Për gjykatat 

administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar me ligjin 49/2021, 

 

VENDOSA: 

 

Kthimin e kërkesës nr. 22 Regjistri Themeltar, datë regjistrimi 16.04.2020 të kërkuesit Viron 

Ruçi. 

 

 Tiranë, më 17.06.2021 

 

GJYQTAR RELATOR 

 

SOKOL SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 23/20 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 23/20 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   

 

më datë 17.06.2021, mori në shqyrtim kërkesën administrative nr. 23, që u përket 

palëve: 

 

KËRKUES:       Dashmira Zaro (Çabej). 

 

OBJEKTI:      Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe urdhërimin e 

marrjes së masave të nevojshme dhe të domosdoshme për 

gjykimin sa më shpejt të çështjes.  

 

BAZA LIGJORE:  Neni 6/1 Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të 

Njeriut dhe Lirive Themelore. Neni 399/2 i Kodit të Procedurës 

Civile. 

 

Në çështjen administrative:  

 

PADITËS:    Dashmira Zaro (Çabej) 

    Arben Çabej 

 

I PADITUR:    Bashkia Gjirokastër 

    “AL-Asfalt” shpk. 

    “Eral Construction Company” shpk. 

    Ministria e Zhvillimit Urban 

 

OBJEKTI: Kallëzim i një punimi të ri dhe një dëmi të mundshëm. 

Detyrimin e të paditurve të kthejnë sendin ose të na paguajë 

vlerën e plotë të pronës. Marrjen e masës së sigurimit të padisë, 

pezullimin e punimeve. 
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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. 

 

1. Familjes Çabej, ndër të cilët edhe kërkueses Dashmira Çabej, me vendim gjyqësor 

i është njohur, kthyer në natyrë dhe regjistruar prona me të dhëna: Zona Kadastrale 8541, nr. i 

pasurisë 35/13, vol. 20 fq. 34, në Lagjen “Virua”, me sipërfaqe 10 (dhjetë) ha. 

2. Rezulton se Bashkia Gjirokastër ka nxjerrë lejen zhvillimore nr. 6, datë 

16.07.2014, për projekte në Parkun e Viroit, sistemim në parkun e Viroit, rikonstruksioni i 

rrugës në parkun e Viroit, ndriçimi i rrugës në parkun Viroit, nga ana e qytetit. Ky projekt 

është zbatuar nga bashkimi i operatorëve ekonomikë Shoqëria “A.L.-Asfalt” shpk., dhe 

Shoqëria “Eral Construction Company” shpk. Nga zbatimi i këtij projekti preket edhe prona e 

palës paditëse si dhe bashkëpronarëve të tjerë të saj.  

3. Në këto rrethana, kërkuesja, së bashku me shtetasin Arben Çabej i janë drejtuar me 

padi Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër me padi, duke kallëzuar një punim të ri dhe 

dëmin e mundshëm si dhe duke kërkuar detyrimin e të paditurve Bashkia Gjirokastër, 

Shoqëria “A.L. – Asfalt” shpk., Shoqëria “Eral Construction Company” shpk., dhe Ministria 

e Infrastrukturës dhe Energjisë për të kthyer sendin. 

4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, me vendimin nr. 21-2015-884 (3087), datë 

08.06.2015, ka shpallur moskompetencën lëndore të saj, duke ia dërguar aktet Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër. Pas ankimit të veçantë, ky vendim është lënë 

në fuqi nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 00-2015-4482, datë 

03.12.2015.       

5. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër, me vendimin nr. 383, 

datë 09.06.2016, ka vendosur: “Pranimin e padisë pjesërisht. Detyrimin e palës së paditur 

Ministria e Zhvillimit Urban të3 shpërblejë palën paditëse për efekt shpronësimi në bazë të 

VKM 332, datë 15.05.2015, në shumën 119.717.920 lekë në pjesët si vijon: Dashmira Zaro 

me 1/6 pjesë = 19.952.986 lekë, Fiqiri Çabej me 1/6 pjesë = 19.952.986 lekë, Shefiko Çabej 

me 1/30 pjesë = 3.999.597 lekë, Roza Çabej me 1/30 pjesë = 3.999.597 lekë, Arben Çabej me 

1/30 pjesë = 3.999.597 lekë, Gëzim Çabej me 1/30 pjesë = 3.999.597 lekë, Eduart Çabej me 

1/30 pjesë = 3.999.597 lekë, Ilir Iliadhi me 1/12 pjesë = 9.976.493 lekë, Mirela Iliadhi me 

1/12 pjesë = 9.976.493 lekë. Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të objektit dhe për të 

paditurit Bashkia Gjirokastër dhe Shoqëria “A.L – Asfalt” shpk., dhe “Eral Construction 

Company” shpk. Afati i ekzekutimit është 3 muaj që vendimi merre formë të prerë dhe është i 

ekzekutueshëm nga shërbimi përmbarimor. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së 

paditur Ministrisë së Zhvillimit Urban. 

6. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 2276, datë 04.06.2018, ka 

vendosur: “Prishjen e vendimit nr. 3836, datë 09.06.2016, të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Gjirokastër dhe kthimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë po me 

tjetër trup gjykues.” 

7. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër, me vendimin nr. 326, 

datë 14.06.2019, ka vendosur: “Rrëzimin e kërkesëpadisë së paditësve dhe ndërhyrësve 

kryesorë si e pabazuar në prova e në ligj. Shpenzimet gjyqësore siç janë kryer.  

8. Kundër vendimit nr. 326, datë 14.06.2019, të Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Gjirokastër, ka bërë ankim pala paditëse Dashmira Zaro (Çabej). Ankimi është 

regjistruar në sekretarinë e Gjykatës Administrative të Apelit në datën 13.09.2019, me nr. 
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regjistri themeltar 31140-03231-86-2019, dhe pas ndjekjes së procedurave të shortit i është 

caktuar gjyqtarit relator, i cili më pas ka paraqitur kërkesë për heqje dorë nga shqyrtimi i 

çështjes. Kryetari i Gjykatës Administrative të Apelit ka pranuar këtë kërkesë dhe çështja 

është rishortuar duke përcaktuar një gjyqtar tjetër relator. 

9. Kërkuesja Dashmira Zaro më datë 23.10.2019 i është drejtuar gjyqtarit relator me 

një kërkesë për përshpejtimin e çështjes. Nga ana e këtij të fundit është vendosur refuzimi i 

kërkesës për përshpejtim.  

10. Në këto rrethana, kërkuesja i është drejtuar Kolegjit Administrativ të Gjykatës së 

Lartë, në datën 16.04.2020, me kërkesë për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm për 

gjykimin e mosmarrëveshjes nga Gjykata Administrative e Apelit. 

11. Në kërkesën e saj kërkuesja parashtron se mosmarrëveshja e saj i plotëson kriteret 

e parashikuara në vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 78, datë 30.05.2019, Kreu II, 

pika 3.2, “Për kalendarin e shqyrtimit të çështjeve në Gjykatën e Apelit”, duke qenë se 

çështja e saj ka ardhur për gjykim në gjykatën e apelit pas rigjykimit të saj në gjykatën e 

shkallës së parë.  

12. Në përputhje me nenin 399/4, pika 1, e Kodit të Procedurës Civile, Kolegji 

Administrativ i Gjykatës së Lartë kërkoi informacion nga gjyqtari relator në lidhje me fazën 

dhe procedurat e gjykimit të kësaj çështje.  

13. Në informacionin e parashtruar nga gjyqtari relator i çështjes, me shkresën e datë 

18.05.2020, ai është shprehur se fillimisht ka refuzuar kërkesën e bërë nga paditësja 

Dashmira Zaro për përshpejtimin e gjykimit të çështjes por, më tej, ka pranuar kërkesën e 

bërë nga paditësi tjetër Gëzim Çabej, në datën 16.01.2020, si dhe nga ndërhyrësi kryesor 

Shefiko Çabej, në datën 28.02.2020, kërkesa të cilat i ka shqyrtuar më 07.05.2020. Sipas 

gjyqtarit relator në shkresën për informacion të përcjellë prej tij, dosja i ka kaluar ndihmësit 

ligjor për përgatitje projekt-aktesh, pas të cilit do të caktohet një datë për shqyrtimin e saj në 

dhomë këshillimi. Gjithashtu, ai thekson se aktualisht ndodhet në shqyrtimin e çështjeve të 

muajit shtator 2016 dhe pavarësisht se kërkesa për përshpejtim e paraqitur nga kërkuesja 

Dashmira Zaro i plotësonte kriteret e përcaktuara në vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

nr. 78, datë 30.05.2019, për tu gjykuar jashtë radhe, duke qenë para një numri të madh 

kërkesash për përshpejtim, nga ana e tij është vlerësuar me prioritetit çështjet me objekt 

pensione dhe marrëdhënie pune. 

14. Marrë në konsideratë kohën në të cilën do të merret në gjykim kërkesa pranë 

Gjykatës së Lartë, Kolegji çmoi të nevojshme të kërkojë sërish informacion lidhur me 

statusin e çështjes pranë Gjykatës Administrative të Apelit. Rezulton se për çështjen objekt 

gjykimi ka ndryshuar sërish gjyqtari relator. Gjyqtari relator që ka aktualisht në shqyrtim 

çështjen ka parashtruar mendimin me shkrim me datë 16.06.2021, në të cilën ka deklaruar se 

fillimisht, me vendimin e datës 07.05.2020 nga ana e gjyqtarit të mëparshëm relator është 

marrë vendim për shqyrtimin e përshpejtuar të kësaj çështje. Trupi gjykues ka shqyrtuar 

çështjen në dhomë këshillimi në datë 05.10.2020 ora 13:00 dhe me vendim të ndërmjetëm ky 

trup gjykues ka vendosur kalimin e çështjes në seancë gjyqësore për datën 02.11.2020 ora 11; 

00. Në vijim, është realizuar shqyrtimi i çështjes në disa seanca gjyqësore. Seanca e fundit 

gjyqësore është zhvilluar në datë 24.02.2021 dhe seanca e radhës është shtyrë për datën 

06.04.2021 ora 13;30.  

15. Për shkak të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 361, datë 

25.03.2021 me të cilin gjyqtari i relator i mëparshëm është shkarkuar nga detyra, kjo çështje 

rishortuar me gjyqtar relator A.N. Në kushtet dhe në rrethanat ku rezulton se kemi ndryshim 

në përbërje të trupit gjykues, seanca gjyqësore e radhës është shtyrë për t'u zhvilluar datë 

25.06.2021, ora 11:00. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 
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 16. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se kërkesa 

është paraqitur nga një subjekt i legjitimuar. Kërkuesja Dashmira Zaro, rezulton të jenë në 

cilësinë e palës paditëse në procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar ankimi me nr. 

regjistri themeltar 31140-03231-86-2019, datë 13.09.2019 në Gjykatën Administrative të 

Apelit. 

 17. Kërkesa është në kompetencën e këtij Kolegji, sipas nenit 399/6, pika 1, shkronja 

“b”, të Kodit të Procedurës Civile, pasi përmes saj kërkohet konstatimi i shkeljes së afatit të 

arsyeshëm në gjykimin e çështjes nga Gjykata Administrative e Apelit. Kërkesa i plotëson 

elementët e parashikuar në nenin 399/5, pika 1, të Kodit të Procedurës Civile si dhe është e 

shoqëruar me të gjitha aktet e tjera të nevojshme, të përcaktuar në nenin 399/5, pika 2, të 

Kodit të Procedurës Civile. 

 18. Kolegji vlerëson se parimi i gjykimit brenda afatit të arsyeshëm ka një rëndësi 

themelore për gjykimin civil/administrativ, pasi përbën dhe një nga elementët e procesit të 

rregullt ligjor të parashikuar në nenin 6 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Ky 

parim bazohet në postulatin “Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar”. Shkalla e 

respektimit të këtij parimi përcakton në mënyrë të ndjeshme dhe efektivitetin e procesit 

gjyqësor. (Shih vendimin H. kundër Francës, datë 24.10.1989 të GJEDNJ) 

 19. Kolegjin çmon të theksojë praktikën e konsoliduar të Gjykatës Evropiane të të 

Drejtave të Njeriut (në vijim GJEDNJ), e cila ka përcaktuar se periudha e afatit të arsyeshëm 

për përfundimin e një procesi gjyqësor civil shtrihet, që nga momenti i ngritjes së padisë tek 

momenti i ekzekutimit të vendimit gjyqësor. (shih vendimin Qufaj kundër Shqipërisë; 

Vendimin Scopelliti kundër Italisë, datë 23.11.1993 të GJEDNJ). Gjykata ka një pozitë 

kryesore dhe të veçantë, pasi është i vetmi organ që është përgjegjës për dhënien e drejtësisë 

dhe si e tillë merr pjesë në mënyrë të detyrueshme në të gjitha marrëdhëniet që krijohen gjatë 

gjykimit të çështjes.  

 20. Në vijim, të jurisprudencës së konsoliduar GJEDNJ ka identifikuar disa elemente 

përbërëse të këtij standardi. Në referim të saj, rezulton se në përllogaritjen e afatit të 

arsyeshëm merren në konsideratë faktorë të ndryshëm, të tilla si: kompleksiteti i çështjes; 

sjellja e palëve ndërgjyqëse; sjellja e autoriteteve gjyqësore dhe administrative. (Shih 

vendimin Buchholz kundër Republikës Federale Gjermane datë 06.05.1981 dhe Bjeliç kundër 

Sllovenisë ap. nr. 50719\06, datë 18.10.2012. të GJEDNJ) 

 21. Kolegji vlerëson se në vlerësimin e kompleksitetit të çështjes, merr në konsideratë 

të gjithë faktorët dhe elementet që kanë të bëjnë me çështjen, natyrën e interesave të përfshira 

në të, rëndësinë e fakteve, rëndësinë e zgjidhjes ligjore, numri i personave të akuzuar dhe i 

dëshmitarëve, elementet ndërkombëtarë, lidhja e çështjes me çështje të tjera dhe ndërhyrja e 

personave të tjerë në procedure. (Shih vendimin Trggiani kundër Italisë datë 19.02.1991; 

Manieri kundër Italisë dt. 27.02.1992, Stefancic kundër Sllovenisë, datë 25.10.2012 të 

GJEDNJ) 

 22. Për sa i përket sjelljes së kërkuesit, Kolegji çmon se ky kriter lidhet me mënyrën 

se si janë sjellë palët në proces ndaj procedimit. Diligjencën e treguar prej tyre për 

përfundimin e procesit, pengesat që ato kanë krijuar dhe faktorë të tjerë që janë të lidhur me 

veprimet ose mosveprimet e tyre që kanë ndikuar në ecurinë e procesit. Megjithatë, kjo duhet 

vlerësuar rast pas rasti vlerëson gjykata, pasi një person nuk është i detyruar të bashkëpunojë 

me autoritetet proceduese në mënyrë aktive për të përshpejtuar procedurat gjyqësore që çojnë 

në dënimin e tij. (shih vendimin Eckkle kundër Republikës Federale Gjermane, dt. 

15.07.1982 të GJEDNJ) 

 23. Kolegji vlerëson se për sa i përket sjelljes së autoriteteve për vlerësimin e 

kohëzgjatjes së afatit të arsyeshëm të gjykimit, GJEDNJ ka vlerësuar se vetëm vonesat që i 

atribuohen shtetit mund të merren parasysh. Këto vonesa mund të shkaktohen ose nga 
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autoritetet gjyqësore ose nga autoritetet administrative. Shkaqe të kësaj natyre në 

jurisprudencën e GJEDNJ janë vënë në dukje si p.sh.: bashkimi i gabuar i disa çështjeve që 

ka shkaktuar vonesa të panevojshme, shtyrjet e pabazuara në ligj të seancave gjyqësore, 

pezullimi i kundërligjshëm i procesit gjyqësor, vonesat nga ana e agjencive publike 

ligjzbatuese të shtetit në dorëzimin e provave të kërkuara nga gjykata, transferimi i çështjeve 

penale nga një gjykatë në tjetrën, mbajtja e seancave të apelimeve. (Shih vendimin Ewing 

kundër Mbretërisë së Bashkuar) 

 24. Në çështjen objekt gjykimi, Kolegji konstaton se në momentin e regjistrimit të 

kërkesës në Gjykatën e Lartë çështja nuk e ka kaluar afatin e shqyrtimit në Gjykatën 

Administrative të Apelit, siç përcaktohet në nenin 399/2, pika 1, shkronja “a”, të Kodit të 

Procedurës Civile (1 vit), pasi nga regjistrimi i çështjes në Gjykatën Administrative të Apelit 

dhe deri në paraqitjen e kësaj kërkese ka kaluar një kohë prej 8 (tetë) muaj e 3 (tre) ditë. 

Megjithatë, marrë në konsideratë kohën në të cilën kërkesa për konstatimin e afatit të 

arsyeshëm po gjykohet nga Kolegji, rezulton se aktualisht ka kaluar një vit që çështja është 

regjistruar pranë Gjykatën Administrative të Apelit pret të gjykohet.  

 25. Duke marrë në vlerësim standardet e përcaktuar nga jurisprudenca e GJEDNJ në 

lidhje me afatin arsyeshëm nuk rezulton se që çështja objekt gjykimi të jetë pezulluar, të jetë 

shtyrë gjykimi për shkak të kërkesave të palës kërkuese. Çështja nuk paraqitet shumë 

komplekse nga natyra e saj, pasi ka të bëjë me të drejtat reale që rrjedhin nga sendi i 

paluajtshëm, të drejta të cilat pretendohen se janë cenuar nga veprimet e paligjshme të palës 

së paditur, organ i administratës publike. Nga ana tjetër, nuk konstatohet ndonjë sjelle e 

palëve që të ketë ndikuar në kohëzgjatjen e procesit. 

 26. Kolegji vlerëson se në lidhje me mosveprimin e gjykatës që nga momenti i 

depozitimit të ankimit e deri në datën që kërkuesja ka paraqitur kërkesën për konstatimin e 

shkeljes së afatit të shqyrtimit, duhet mbajtur në konsideratë ngarkesa totale individuale e 

gjyqtarit relator si dhe ngarkesa e këtij të fundit në raport me gjyqtarët e tjerë. Në lidhje me 

çështjen objekt gjykimi, gjyqtari relator pasi u njoh me kërkesën ka depozituar me datë 

21.05.2020 mendim me shkrim në të cilën ka parashtruar se në lidhje me këtë çështje ka 

administruar dy kërkesa për përshpejtim. Gjyqtari ka vlerësuar se kërkesat për përshpejtim  

janë të bazuara dhe janë pranuar prej tij. Për këtë arsye është vijuar procedurën për përgatitjen 

e dosjes për shqyrtim me qëllim caktimin e datës së shqyrtimit më pas në dhomë këshillimi. 

Gjithashtu, gjyqtari relator ka theksuar se radha e gjykimeve që i janë caktuar në cilësinë e 

gjyqtarit relator është në muajin shtator 2016.  

 27. Rezulton se për çështjen objekt gjykimi ka ndryshuar gjyqtarin relator. Gjyqtari 

relator që ka aktualisht në shqyrtim çështjen ka parashtruar mendimin me shkrim me datë 

16.06.2021, në të cilën ka deklaruar se nga ana e gjyqtarit të mëparshëm relator çështja është 

shqyrtuar në dhomë këshillimi më datë 05.10.2020 dhe me vendim të ndërmjetëm është 

vendosur kalimin e çështjes në seancë gjyqësore për datën 02.11.2020. Në vijim, ky trup 

gjykues ka vijuar shqyrtimin e çështjes në disa seanca gjyqësore. Seanca e fundit gjyqësore e 

zhvilluar në datë 24.02.2021 me këtë trup gjykues është shtyrë për datën 06.04.2021 ora 

13;30. Për shkak të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 361, datë 

25.03.2021 me të cilin gjyqtari i mëparshëm relator është shkarkuar nga detyra, çështja i 

është rishortuar gjyqtarit aktual relator i cili ka përcaktuar seanca gjyqësore të radhës në datë 

25.06.2021, ora 11:00. 

 28. Kolegji vlerëson të theksojë se vonesa e gjatë në shqyrtimin e mosmarrëveshjes 

konkrete objekt gjykimi, është rrjedhojë e një problematike të përgjithshme që tejkalon rastin 

konkret. Përbën një fakt të njohur botërisht se reforma në drejtësi ka shkarkuar/pezulluar një 

numër të konsiderueshëm gjyqtarësh në Republikën e Shqipërisë. Ky proces natyrshëm ka 

krijuar kosto për qytetarët në tejzgjatjen e afateve për gjykimin e çështjeve gjyqësore. Këto 
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vështirësi janë proporcionale në raport me të mirën e përgjithshme që padyshim krijon 

procesi i reformës. 

 29. Komisioni i Venecias ka theksuar se reforma në drejtësi, procesi i verifikimit të 

gjyqtarëve/prokurorëve në Shqipëri, ishte e domosdoshme edhe nëse do të sillte pasoja të 

paparashikuara. Përveç aspekteve të padyshimta pozitive mbi cilësinë e gjyqësorit në planin 

afatgjatë, në një periudhë afatshkurtër procesi i verifikimit ndikon në numrin e gjyqtarëve 

aktiv në sistem duke shkaktuar problem të përkohshme praktike derisa të bëhet zëvendësimi i 

tyre (Shih European Commission for Democracy through law (Venice Commision) Albania) 

opinion on the appointment of judges to the Contitucional Court). 

 30. Kolegji vlerëson të sjellë në vëmendje “Raportin mbi gjendjen e sistemit gjyqësor 

dhe veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2020”. Në gjetjet e këtij raporti 

rezulton se sistemi gjyqësor në vendin tonë parashikon një gjykatë apeli të juridiksionit 

administrativ. Në këtë gjykatë gjatë vitit 2020 kanë ushtruar detyrën 9 gjyqtarë, nga 13 të tillë 

që parashikohet në organikë. Si rezultat i kësaj organike të reduktuar, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor ka ndërmarrë masa për të zgjidhur situatat e krijuara si pasojë e numrit të reduktuar 

të gjyqtarëve, duke përdorur skemën e caktimit të gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të 

veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ku kanë emërimin e përhershëm. Nga të dhënat e 

raportit rezulton se në Gjykatën Administrative të Apelit, ka rritje të ngarkesës me 174 dosje 

më tepër për t’u shqyrtuar nga secili gjyqtar. Kjo si rezultat i uljes së numrit efektiv të 

gjyqtarëve nga 12 në 10.5. Backlog-u në fund të vitit 2020, vitit referues, rezulton prej 15.178 

çështje, që shënon edhe një rritje prej 18.5% në krahasim me fundin e vitit 2019, ndër të tjera 

në Gjykatën Administrative të Apelit janë regjistruar 3,746 çështje të reja gjatë vitit 2020. 

Nga shqyrtimi i kushteve dhe të dhënave në raport evidentohet fakti se Gjykata 

Administrative e Apelit është koshiente për problematikën, prioritarizon çështjet e vjetra duke 

ulur numrin e çështjeve jashtë afatit. 

 30. Kolegji vlerëson se rrethanat e mësipërme janë pasur në vëmendje edhe nga 

ligjvënësi në kohën e miratimit të ndryshimeve ligjore, konkretisht me ligjin nr. 38/2017 të 

Kodit të Procedurës Civile duke parashikuara Kreun X “Gjykimi i kërkesave për konstatimin 

e shkeljes së afatit të arsyeshëm përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit”. Neni 

399/2 pika 3 e Kodit të Procedurës Civile parashikon: “Në kohëzgjatjen e gjykimit ose të 

procedimit, nuk llogaritet koha kur çështja është pezulluar për shkaqe ligjore, kur është 

shtyrë për shkak të kërkesave të palës kërkuese, sipas këtij kreu, ose kur shfaqen rrethana të 

pamundësisë objektive për procedim.”. Kolegji çmon se legjislatori me ndryshimet e Kodit 

të Procedurës Civile ka parashikuar shprehimisht rrethanat e pamundësisë objektive për 

llogaritjen e afateve në kohëzgjatjen e gjykimit si një shkak objektiv që shkarkon nga 

përgjegjësia për tejkalimin e afatit të fiksuar në nenin 399/2 pika 2 të Kodit të Procedurës 

Civile. 

 32. Për sa më sipër, vlerësohet se mosveprimi i gjykatës nuk ka ndodhur për shkaqe 

subjektive që lidhen me vlerësime dhe qëndrime abuzive të gjyqtarit. Gjyqtari i mëparshëm 

relator ka pranuar kërkesën për përshpejtim me qëllim për ta shqyrtuar çështjen në kohë sa 

më të afërt. Gjyqtari ka realizuar dhe një praktikë sesi merr në shqyrtim çështjet për të cilat ai 

është në cilësinë e relatorit. Rezulton se shqyrtimi i tyre bëhet duke marrë në konsideratë 

çështjen më të hershme të regjistruar.  

 33. Gjithashtu, konstatohet se në këtë çështje është ndërruar gjyqtari relator. 

Konstatohet nga mendimi i parashtruar nga gjyqtarja relatore se çështja është marrë në 

shqyrtim janë realizuar disa seanca gjyqësore dhe është në fazë shqyrtimi në vijimësi. Seanca 

e radhës është caktuar me datë  25.06.2021, ora 11:00. Në kushtet kur çështja e themelit u 

është marrë në shqyrtim nga Gjykata Administrative e Apelit, Kolegji vlerëson se çështja me 

objekt shqyrtimin e kërkesës së konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe 

përshpejtimin e procedurave ka mbetur pa objekt. Në këto kushte gjykimi i kësaj kërkese në 
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Gjykatën e Lartë duhet të pushohet. Kolegji sjell në vëmendje pikën 3 të nenit 399/7 të Kodit 

të Procedurës Civile, i cili parashikon se “3. Në rast se gjatë shqyrtimit të kërkesës organi që 

po kryen veprimet, ndërmerr hapat që po kërkohen nga pala, brenda 30 ditëve nga paraqitja 

e kërkesës, pushon shqyrtimi i kërkesës.”. 

 34. Për sa më sipër, Kolegji çmon se duhet të vendoset pushimi i kërkesës pasi çështja 

është marrë në shqyrtim nga Gjykata Administrative e Apelit. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin  të ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat 

administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” dhe nenit 399/7 pika 3 të 

Kodit të Procedurës Civile, 

 

VENDOSI: 

 

 Pushimin e gjykimit të kërkesës. 

 

Tiranë, më 17.06.2021 

 

 

          ANËTAR                              ANËTAR                             KRYESUES 

 

       Ervin PUPE                                  Ilir PANDA                           Sokol SADUSHI 
  

 

 

 

 

 

 



1 

 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 24/21 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 24/21 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   

 

më datë 17.06.2021, mori në shqyrtim kërkesën administrative nr. 24, që u përket 

palëve: 

 

PADITËSE:       Novruz Koçi 

 

OBJEKTI:      Konstatimin e cenimit të afatit të arsyeshëm për shkak të 

mosgjykimit në kohë pranë Gjykatës Administrative të Apelit, 

çështjen administrative me nr. akti 31157-01954-86-2019, datë 

regjistrimi 20.05.2019. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 42 i Kushtetutës, neni 6/1 i Konventës Evropiane Drejtave 

të Njeriut; Nenet 399/1-A, 399/3, 399/4, 399/8, të Kodit të 

Procedurës Civile, 

 

Në çështjen administrative:  

 

PADITËS:    Novruz Koçi 

 

I PADITUR:    Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë (DRSSH) 

 

OBJEKTI: Konstatimi i pavlefshmërisë absolute të vendimit të Drejtorisë 

Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë për ndërprerjen e 

pensionit shtetërorë suplementarë, si dhe rregullimin e pasojave 

duke detyruar palën e paditur për të kthyer të gjitha shumat e 

mbajtura padrejtësisht që nga data e fillimit të efekteve të këtij 

vendimi si dhe vazhdimin e pagimit të këtij pensioni që nga 

momenti i ndërprerjes së tij e në vazhdim. 
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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. 

 

1. Nga shqyrtimi ka rezultuar se pala paditëse pasi ka mbushur moshën për pension 

pleqërie i është drejtuar degës së përfitimeve pranë DRSSH Tiranë me një kërkesë për 

pension duke plotësuar dhe dokumentet e kërkuar dhe të disponuar nga vetë paditësi. Pala e 

paditur DRSSH Tiranë me vendimin nr. 150, datë 25.08.2010 ka vendosur caktimin e 

pensionit suplementar shtetëror në favor të paditësit Novruz Koci sipas ligji nr. 8097, datë 

21.03.1996 "Për pensionet shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione 

kushtetuese dhe të punonjësve të Shtetit", për periudhën e sigurimit 6 (gjashtë) vjet dhe 5 

(pesë) muaj, në masën prej 19706 Lekë. Sipas vendimit pagesa do të filloi nga data 

01.05.2010 e në vazhdim.  

2. Me vendimin për rishqyrtimin e të ardhurave, datë 31.10.2018, DRSSH Tiranë ka 

vendosur të mbyll pensionin suplementar të njohur paditësit sipas vendimit nr. 150, datë 

25.08.2010 dhe ta shpallë paditësin debitor për shkak se rezulton i punësuar. Pensioni 

suplementar shtetërorë është ndërprerë me datë 01.11.2017 dhe paditësi është shpallur debitor 

në masën 725.796, Lekë. Si pasojë paditësit i është reduktuar pensioni i pleqërisë në masën 

20% për periudhën 18 vjeçare nga data 01.11.2017 deri më 30.10.2035. 

3. Ndodhur në kushte të tilla paditësi i është drejtuar Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë. 

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 1027, datë 

27.03.2019, ka vendosur: “Rrëzimin e kërkesëpadisë ...”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5. Kundër vendimit nr. 1027 datë 27.03.2019, të Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Tiranë, ka bërë ankim pala paditëse, Novruz Koçi, i cili ka kërkuar ndryshimin e këtij 

vendimi dhe pranimin e padisë si të bazuar në ligj dhe në prova. 

6. Ankimi është regjistruar në Gjykatën Administrative të Apelit në datën 13.09.2018, 

me nr. regjistri themeltar 31157-01954-86-2019, dhe pas ndjekjes së procedurave të shortit i 

është caktuar për shqyrtim gjyqtarit relator. 

7. Në kushtet kur çështja nuk është marrë në shqyrtim, kërkuesi i është drejtuar 

Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë më datë 22.05.2020, me kërkesë për konstatimin 

e shkeljes së afatit të arsyeshëm për gjykimin e mosmarrëveshjes nga Gjykata Administrative 

e Apelit. 

8. Në përputhje me nenin 399/4, pika 1, e Kodit të Procedurës Civile, Kolegji 

Administrativ i Gjykatës së Lartë kërkoi informacion nga gjyqtari relator në lidhje me fazën 

dhe procedurat e gjykimit të kësaj çështje.  

9. Në informacionin e parashtruar me datë 18.06.2020 nga gjyqtari relator i është 

paraqitur shkaku i mosplanifikimit për gjykim të çështjes nr. regjistrimi themeltar 31157-

01954-86-2019. Gjyqtari relator ka deklaruar se çështja nuk është gjykuar jo për shkak të 

mungesës së vullnetit por për shkak të ngarkesës së jashtëzakonshme me çështje. Gjyqtari ka 

në ngarkim të tij 1421 dosje dhe planifikon për gjykim rreth 30 çështje në muaj. Për 

shqyrtimin e çështjeve zbaton rendin kronologjik duke referuar në datën e regjistrimit të 

çështjes. Gjyqtari ka deklaruar se ndodhet në gjykimin e çështjeve të regjistruara në muajin 

qershor të vitit 2016. 

10. Marrë në konsideratë kohën në të cilën do të merret në gjykim kërkesa pranë 

Gjykatës së Lartë, Kolegji çmoi të nevojshme të kërkojë sërish informacion lidhur me 
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statusin e çështjes pranë Gjykatës Administrative të Apelit. Rezulton se për çështjen objekt 

gjykimi nuk ka ndryshuar gjyqtari relator. Gjyqtari relator ka parashtruar sërish mendimin me 

shkrim me datë 15.06.2021, në të cilën ka deklaruar se ka në ngarkim 3000 çështje të cilat 

presin për tu gjykuar dhe planifikon rreth 40 çështje në muaj për gjykim. Aktualisht gjykon 

çështje të muajit shtator 2016. Gjyqtari ka deklaruar se është në pamundësi objektive për 

përballimin e kësaj ngarkese brenda një afati të arsyeshëm. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 

 

11. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se kërkesa 

është paraqitur nga subjekti i legjitimuar. Kërkuesi Novruz Koçi, rezulton të jenë në cilësinë e 

paditësit në procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar ankimi me nr. regjistri themeltar 

31157-01954-86-2019, datë 20.05.2019 në Gjykatën Administrative të Apelit. 

 12. Kërkesa është në kompetencën e këtij Kolegji, sipas nenit 399/6, pika 1, shkronja 

“b”, të Kodit të Procedurës Civile, pasi përmes saj kërkohet konstatimi i shkeljes së afatit të 

arsyeshëm në gjykimin e çështjes nga Gjykata Administrative e Apelit. Kërkesa i plotëson 

elementët e parashikuar në nenin 399/5, pika 1, të Kodit të Procedurës Civile si dhe është e 

shoqëruar me të gjitha aktet e tjera të nevojshme, të përcaktuar në nenin 399/5, pika 2, të 

Kodit të Procedurës Civile. 

 13. Kolegji vlerëson se parimi i gjykimit brenda afatit të arsyeshëm ka një rëndësi 

themelore për gjykimin civil/administrativ,  pasi përbën dhe një nga elementët e procesit të 

rregullt ligjor të parashikuar në nenin 6 të Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut. Ky 

parim bazohet në  postulatin “Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar”. Shkalla e 

respektimit të këtij parimi përcakton në mënyrë të ndjeshme dhe efektivitetin e procesit 

gjyqësor. (Shih vendimin H. kundër Francës, datë 24.10.1989 të GJEDNJ) 

 14. Kolegjin çmon të theksojë praktikën e konsoliduar të Gjykatës Evropiane të të 

Drejtave të Njeriut (në vijim GJEDNJ), e cila ka përcaktuar se periudha e afatit të arsyeshëm 

për përfundimin e një procesi gjyqësor civil shtrihet, që nga momenti i ngritjes së padisë deri 

tek momenti i ekzekutimit të vendimit gjyqësor. (shih vendimin Qufaj kundër Shqipërisë; 

Vendimin Scopelliti kundër Italisë, datë 23.11.1993 të GJEDNJ). Gjykata ka një pozitë 

kryesore dhe të veçantë, pasi është i vetmi organ që është përgjegjës për dhënien e drejtësisë 

dhe si e tillë merr pjesë në mënyrë të detyrueshme në të gjitha marrëdhëniet që krijohen gjatë 

gjykimit të çështjes.  

 15. Në vijim të jurisprudencës së konsoliduar, GJEDNJ ka identifikuar disa elemente 

përbërëse të këtij standardi. Në referim të kësaj jurisprudence rezulton se në përllogaritjen e 

afatit të arsyeshëm merren në konsideratë faktorë të ndryshëm, të tilla si: kompleksiteti i 

çështjes; sjellja e palëve ndërgjyqëse; sjellja e autoriteteve gjyqësore dhe administrative. 

(Shih vendimin Buchholz kundër Republikës Federale Gjermane datë 06.05.1981 dhe Bjeliç 

kundër Sllovenisë ap. nr. 50719\06, datë 18.10.2012. të GJEDNJ) 

 16. Kolegji vlerëson se në vlerësimin e kompleksitetit të çështjes merr në konsideratë 

të gjithë faktorët dhe elementet që kanë të bëjnë me çështjen, natyrën e interesave të përfshira 

në të, rëndësinë e fakteve, rëndësinë e zgjidhjes ligjore, numri i personave të akuzuar dhe i 

dëshmitarëve, elementet ndërkombëtarë, lidhja e çështjes me çështje të tjera dhe ndërhyrja e 

personave të tjerë në procedure. (Shih vendimin Trggiani kundër Italisë datë 19.02.1991; 

Manieri kundër Italisë dt. 27.02.1992, Stefancic kundër Sllovenisë, datë 25.10.2012 të 

GJEDNJ) 

 17. Për sa i përket sjelljes së kërkuesit, Kolegji çmon se ky kriter lidhet me mënyrën 

se si janë sjellë palët në proces ndaj procedimit. Diligjencën e treguar prej tyre për 

përfundimin e procesit, pengesat që ato kanë krijuar dhe faktorë të tjerë që janë të lidhur me 

veprimet ose mosveprimet e tyre që kanë ndikuar në ecurinë e procesit. Megjithatë, kjo duhet 
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vlerësuar rast pas rasti vlerëson gjykata, pasi një person nuk është i detyruar të bashkëpunojë 

me autoritetet proceduese në mënyrë aktive për të përshpejtuar procedurat gjyqësore që çojnë 

në dënimin e tij. (shih vendimin Eckkle kundër Republikës Federale Gjermane, dt. 

15.07.1982 të GJEDNJ) 

 18. Kolegji vlerëson se për sa për sa i përket sjelljes së autoriteteve për vlerësimin e 

kohëzgjatjes së afatit të arsyeshëm të gjykimit, GJEDNJ ka vlerësuar se vetëm vonesat që i 

atribuohen shtetit mund të merren parasysh. Këto vonesa mund të shkaktohen ose nga 

autoritetet gjyqësore ose nga autoritetet administrative. Shkaqe të kësaj natyre në 

jurisprudencën e GJEDNJ janë vënë në dukje p.sh.: bashkimi i gabuar i disa çështjeve që ka 

shkaktuar vonesa të panevojshme, shtyrjet e pabazuara në ligj të seancave gjyqësore, 

pezullimi i kundërligjshëm i procesit gjyqësor, vonesat nga ana e agjencive publike 

ligjzbatuese të shtetit në dorëzimin e provave të kërkuara nga gjykata, transferimi i çështjeve 

penale nga një gjykatë në tjetrën, mbajtja e seancave të apelimeve. (Shih vendimin Ewing 

kundër Mbretërisë së Bashkuar) 

 19. Në çështjen objekt gjykimi, Kolegji konstaton se në momentin e regjistrimit të 

kërkesës në Gjykatën e Lartë rezulton se çështja e ka kaluar afatin e shqyrtimit në Gjykatën 

Administrative të Apelit, siç përcaktohet në nenin 399/2, pika 1, shkronja “a”, të Kodit të 

Procedurës Civile (1 vit), pasi nga regjistrimi i çështjes në Gjykatën Administrative të Apelit 

dhe deri në paraqitjen e kësaj kërkese ka kaluar një kohë prej 1 (një) viti, 2 (dy) ditë. 

 20. Duke marrë në vlerësim standardet e përcaktuar nga jurisprudenca e GJEDNJ në 

lidhje me afatin arsyeshëm nuk rezulton se që çështja objekt gjykimi të jetë pezulluar, të jetë 

shtyrë gjykimi për shkak të kërkesave të palës kërkuese. Nuk konstatohet ndonjë sjelle e 

palëve që të ketë ndikuar në kohëzgjatjen e procesit, për sa kohë, që nga regjistrimi i çështjes 

në Gjykatën Administrative të Apelit e deri në këto momente nuk është kryer asnjë veprim 

procedural. Çështja nuk paraqitet komplekse nga natyra e saj. Çështja ka të bëjë me 

mosmarrëveshjet që lindin për shkak të rishqyrtimit të pensionit nga organi publik, Drejtoria 

Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë. 

 21. Kolegji vlerëson se në lidhje me mosveprimin e gjykatës që nga momenti i 

depozitimit të ankimit e deri në datën që kërkuesi ka paraqitur kërkesën për konstatimin e 

shkeljes së afatit të shqyrtimit, duhet mbajtur në konsideratë ngarkesa totale individuale e 

gjyqtarit relator si dhe ngarkesa e këtij të fundit në raport me gjyqtarët e tjerë. Në lidhje me 

çështjen objekt gjykimi, gjyqtari relator ka depozituar me datë 18.06.2020 mendim me 

shkrim në lidhje me shkakun e mosplanifikimit për gjykim të çështjes nr. regjistri themeltar 

31157-01954-86-2019, datë 20.05.2019. Gjyqtari relator ka deklaruar se çështja nuk është 

gjykuar jo për shkak të mungesës së vullnetit, por për shkak të ngarkesës së jashtëzakonshme 

me çështje. Gjyqtari ka deklaruar se ndodhet në gjykimin e çështjeve të regjistruara në 

qershor të vitin 2016. Ai ka në ngarkim të tij 1421 dosje dhe planifikon për gjykim rreth 30 

çështje në muaj.  Për shqyrtimin e çështjeve zbaton rendin kronologjik duke referuar në datën 

e regjistrimit të çështjes. Gjyqtari relator ka parashtruar sërish mendimin me shkrim me datë 

15.06.2021, në të cilën ka deklaruar se ka në ngarkim 3000 çështje të cilat presin për tu 

gjykuar dhe planifikon rreth 40 çështje në muaj për gjykim. Aktualisht gjykon çështje të 

muajit shtator 2016. Gjyqtari ka deklaruar se është në pamundësi objektive për përballimin e 

kësaj ngarkese brenda një afati të arsyeshëm. 

 22. Kolegji vlerëson të theksojë se vonesa e gjatë në shqyrtimin e mosmarrëveshjes 

konkrete objekt gjykimi, është rrjedhojë e një problematike të përgjithshme që tejkalon rastin 

konkret. Përbën një fakt të njohur botërisht se reforma në drejtësi ka shkarkuar/pezulluar një 

numër të konsiderueshëm gjyqtarësh në Republikën e Shqipërisë. Ky proces natyrshëm ka 

krijuar kosto për qytetarët në tejzgjatjen e afateve për gjykimin e çështjeve gjyqësore. Këto 

vështirësi janë proporcionale në raport me të mirën e përgjithshme që padyshim krijon 

procesi i reformës. 
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 23. Komisioni i Venecias ka theksuar se reforma në drejtësi, procesi i verifikimit të 

gjyqtarëve/prokurorëve në Shqipëri, ishte e domosdoshme edhe nëse do të sillte pasoja të 

paparashikuara. Përveç aspekteve të padyshimta pozitive mbi cilësinë e gjyqësorit në planin 

afatgjatë, në një periudhë afatshkurtër procesi i verifikimit ndikon në numrin e gjyqtarëve 

aktiv në sistem duke shkaktuar problem të përkohshme praktike derisa të bëhet zëvendësimi i 

tyre (Shih European Commission for Democracy through law (Venice Commision) Albania) 

opinion on the appointment of judges to the Contitucional Court). 

 24. Kolegji vlerëson të sjellë në vëmendje “Raportin mbi gjendjen e sistemit gjyqësor 

dhe veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2020”. Në gjetjet e këtij raporti 

rezulton se sistemi gjyqësor në vendin tonë parashikon një gjykatë apeli të juridiksionit 

administrativ, në të cilën gjatë vitit 2020 kanë ushtruar detyrën 9 gjyqtarë, nga 13 të tillë që 

parashikohet në organikë. Si rezultat i kësaj organike të reduktuar, Këshilli i Lartë Gjyqësor 

ka ndërmarrë masa për të zgjidhur situatat e krijuara si pasojë e numrit të reduktuar të 

gjyqtarëve, duke përdorur skemën e caktimit të gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të 

veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ku kanë emërimin e përhershëm. Nga të dhënat e 

raportit rezulton se në Gjykatën Administrative të Apelit, ka rritje të ngarkesës me 174 dosje 

më tepër për t’u shqyrtuar nga secili gjyqtar. Kjo si rezultat i uljes së numrit efektiv të 

gjyqtarëve nga 12 në 10.5. Backlog-u në fund të vitit 2020, vitit referues, rezulton prej 15.178 

çështje, që shënon edhe një rritje prej 18.5% në krahasim me fundin e vitit 2019, ndër të tjera 

në Gjykatën Administrative të Apelit janë regjistruar 3,746 çështje të reja gjatë vitit 2020. 

Nga shqyrtimi i kushteve dhe të dhënave në raport evidentohet fakti se Gjykata 

Administrative e Apelit është koshiente për problematikën, prioritarizon çështjet e vjetra duke 

ulur numrin e çështjeve jashtë afatit. 

 25. Kolegji vlerëson se rrethanat e mësipërme janë pasur në vëmendje edhe nga 

ligjvënësi në kohën e miratimit të ndryshimeve ligjore, konkretisht me ligjin nr. 38/2017 të 

Kodit të Procedurës Civile duke parashikuara Kreun X “Gjykimi i kërkesave për konstatimin 

e shkeljes së afatit të arsyeshëm përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit”. Neni 

399/2 pika 3 e Kodit të Procedurës Civile parashikon: “Në kohëzgjatjen e gjykimit ose të 

procedimit, nuk llogaritet koha kur çështja është pezulluar për shkaqe ligjore, kur është 

shtyrë për shkak të kërkesave të palës kërkuese, sipas këtij kreu, ose kur shfaqen rrethana të 

pamundësisë objektive për procedim.”. Kolegji çmon se legjislatori, me ndryshimet e Kodit 

të Procedurës Civile ka parashikuar shprehimisht rrethanat e pamundësisë objektive për 

llogaritjen e afateve në kohëzgjatjen e gjykimit si një shkak objektiv që shkarkon nga 

përgjegjësia për tejkalimin e afatit të fiksuar në nenin 399/2 pika 2 të Kodit të Procedurës 

Civile. 

 26. Për sa më sipër, rezulton se mosveprimi i gjykatës nuk ka ndodhur për shkaqe 

subjektive që lidhen me vlerësime dhe qëndrime abuzive të gjyqtarit. Gjyqtari ka realizuar 

dhe një praktikë sesi merr në shqyrtim çështjet për të cilat është në cilësinë e relatorit. 

Rezulton se shqyrtimi i tyre bëhet duke marrë në konsideratë çështjen më të hershme të 

regjistruar. Kolegji vlerëson se duke marrë në konsideratë rastet që GJEDNJ ka përcaktuar se 

çfarë përbën sjellje të gjykatës, e cila ndikon në cenimin e parimit të gjykimit brenda një afati 

të arsyeshëm, vlerësohet se rastet kur gjykata është në pamundësi objektive dhe pa vullnetin e 

saj, për të gjykuar brenda një afati të arsyeshëm, për shkak të ngarkesës së madhe, 

akumulimit ndër vite të dosjeve në gjykatë, shkurtimit të numrit të gjyqtarëve në sistem nuk 

përbëjnë cenim të këtij standardi. Gjyqtari relator ka marrë të gjitha masat e nevojshme duke 

përcaktuar dhe kritere transparente për marrjen sipas radhës së vjetërsisë të çështjeve që i janë 

caktuar në cilësinë e gjyqtarit relator.  

 27. Kolegji vlerëson se parimi i gjykimit brenda një afati të arsyeshëm nuk duhet të 

keqkuptohet, pasi shpejtësia e kryerjes së veprimeve procedurale nuk e përjashton, 

përkundrazi, e nënkupton kryerjen me cilësi të këtyre veprimeve të gjykatës. Në asnjë rast 
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cilësia e procesit të rregullt ligjor dhe e vendimmarrjes së gjykatës nuk duhet të sakrifikohet 

për sasinë e afatit të arsyeshëm apo edhe ekonominë gjyqësore në tërësi. 

 28. Për rrjedhojë, Kolegji vlerëson se duhet të vendoset rrëzimi i kërkesës pasi nuk 

vërehet ndonjë zvarritje e qëllimshme e çështjes nga gjyqtari relator.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin  të ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat 

administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” dhe nenit 399/8 të Kodit të 

Procedurës Civile, 

 

VENDOSI: 

 

- Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit Novruz Koçi. 

 

 

Tiranë, më 17.06.2021 

 

 

          ANËTAR                              ANËTAR                               KRYESUES 

 

       Ervin PUPE                                 Ilir PANDA                             Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 25/22 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 25/22 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   

 

më datë 17.06.2021, mori në shqyrtim kërkesën administrative nr. 25, që u përket: 

 

KËRKUES:       Laert Kola 

 

OBJEKTI:      Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm përshpejtimin e 

procedurave dhe shpërblimin e dëmit. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 399/1 e në vazhdim i Kodit të Procedurës Civile. 

  

Në çështjen administrative:  

 

PADITËS:    Laert Kola  

 

I PADITUR:    Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Fier 

    Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë 

 

PERSON I TRETË:  Bashkia Fier 

 

OBJEKTI: Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të aktit administrativ, 

regjistrimin e pasurisë nr. 128/1, ZK 1453, terren sportive, 

regjistruar sipas VKM 509 datë 06.07.2011 në emër të 

Komunës Qendër Fier. 

 Detyrimin e ZVRPP Fier të fshijë nga regjistrat publik të 

pasurive të paluajtshme subjektin Komuna Qendër Fier 

pasurinë nr. 128/1, ZK 1453, vol. 3, faqe 203. 

 Detyrimin e ZVRPP Fier të regjistrojë pronarët sipas vendimit 

nr. 132 datë 14.02.1996 të Komisionit të Kthimit dhe 

Kompensimit të Pronave për pasurinë nr. 128/1, ZK 1453, vol. 

3, faqe 203. 
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 Të shfuqizojë aktin administrative të regjistrimit të pasurisë së 

paluajtshme nr. 128/1, ZK 1453, vol. 3, faqe 203, në emër të 

subjektit Komuna Qendër Fier. 

 

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. 

 

1.Nga shqyrtimi gjyqësor ka rezultuar se me vendimin nr. 132 datë 14.02.1996 të 

Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave (në vijim KKKP) pranë Këshillit të 

Qarkut Fier është vendosur të njohë pronësinë e të ndjerit Jani Kola mbi një truall me 

sipërfa1je 5000m
2
 ndodhur në Grecalli, Komuna Qendër Fier. Të kompensohen në truall fizik 

trashëgimtarët ligjorë të tij, në pjesët takuese me sipërfaqje 5000 m
2
.  

2. Nuk rezulton që vendimi nr. 132  datë 14.02.21996 i KKKP pranë Bashkisë Fier së 

bashku me planvendosjen që e shoqëron atë të jetë i konfirmuar nga ana e Agjencisë së 

Kthim Kompensimit të Pronave Tiranë. 

3. Me VKM nr. 509, datë 06.07.2011 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave 

të paluajtshme publike, shtetërore që transferohen në pronësi ose në përdorim të Komunës 

Qendër Fier, të Qarkut Fier”, është bërë miratimi i listës përfundimtare i pronave të 

paluajtshme publike shtetërore brenda juridiksionit territorial e administrativ të Komunës 

Qendër Fier të Qarkut Fier, qe kalon në pronësi apo përdorim të kësaj komune. Në formularin 

për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore, me nr. rendor 278, të ZK,145, nr. 128 

pasurie, lloji truall, me emërtim pronë "fushë sporti", me sipërfaqe 10968 m
2
, ka kaluar në 

pronësi të Komunës Qendër. Pasuria objekt gjykimi prej 5000 m
2
  

4. Rezulton se nga ana e Komunës Qendër është bërë aplikimi në ZVRPP Fier, nga e 

cila është lëshuar certifikata e pronësisë për pasurinë nr. 128.1, ZK 1453, vol. 3 fq. 203, e 

lloji terren sportiv, me sipërfaqe 10968 m
2
, në pronësi të Komunës Qendër. 

5. Pala paditëse ka dorëzuar dokumentacioni në ZVRPP Fier për riregjistrim, të 

pasurisë së pretenduar të fituar me vendim të KKKP pranë Këshillit të Qarkut Fier. Nga ana e 

ZRPP Tiranë me shkresën nr. 5341/5 prot., datë 01.12.2015, është bërë refuzimi i kërkesës së 

paditësit Laert Kola, për regjistrim të vendimit nr. 132 datë 14.02.1996 KKKP, pasi krijon 

mbivendosje me pasurinë nr. 128/1 ZK 1453 regj. vol. 3 fq. 203 e llojit terren sportiv, e cila 

rezulton e regjistruar në emër të Komunës Qendër. 

6. Ndodhur në këto kushte pala paditëse I është  drejtuar gjykatës me kërkesëpadinë të 

cituar në pjesën hyrëse të këtij relacioni. 

7. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, me vendimin nr. 447, datë 

31.03.2016, ka vendosur: “ Rrëzimin e kërkesëpadisë...” 

8. Kundër vendimit nr. 447, datë 31.03.2016, të Gjykatës Administrative të Shkallës 

së Parë Vlorë, ka bërë ankim pala paditëse Laert Kola. Ankimi është regjistruar në sekretarinë 

e Gjykatës Administrative të Apelit në datën 09.09.2016, me nr. regjistri themeltar 15037 

(31025-04490-86-2016), dhe pas ndjekjes së procedurave të shortit është përcaktuar gjyqtari 

relator. 

9. Në kushtet kur çështja nuk është marrë në shqyrtim kërkuesi Laert Kola i është 

drejtuar Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë më datë 14.12.2020 me kërkesën për 

konstatimin e afatit të arsyeshëm, përshpejtimin e gjykimit dhe shpërblimin e dëmit. Kërkuesi 

në kërkesën e tij parashtron ndër të tjera se vonesat në shqyrtimin e çështjes kanë nisur që në 
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Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë e cila ka arsyetuar vendimin tej afatit duke 

bërë që ankimi të regjistrohej rreth 6 muaj me vonesë. Në Gjykatën Administrative të Apelit 

çështja ka 4 vite që është regjistruar ankimi. Gjyqtari relator nuk një procedurë të qartë se në 

cilën mënyrë ai cakton seancat gjyqësore. Kërkuesi pretendon se i është drejtuar për të marrë 

informacion lidhur me mënyrën e përcaktimit të zgjedhjes së çështjeve për gjykim por nuk ka 

marrë asnjë përgjigje. 

10. Në përputhje me nenin 399/4, pika 1, e Kodit të Procedurës Civile, Kolegji 

Administrativ i Gjykatës së Lartë kërkoi informacion nga gjyqtari relator në lidhje me fazën 

dhe procedurat e gjykimit të kësaj çështje.  

11. Në informacionin e parashtruar nga gjyqtari relator i çështjes, rezulton se me datë 

13.09.2016 çështja i ka kaluar për gjykim nga gjyqtari i mëparshëm relator dhe për këtë 

çështje do të ndiqet radha si për të gjithë çështjet e tjera, pasi si gjyqtari relator edhe trupi 

gjykues ka ngarkesë të madhe çështjesh të cilat presin për gjykim. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë 

 

 12. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se kërkesa 

është paraqitur nga subjekti i legjitimuar. Kërkuesi Laert Kola, rezulton të jenë në cilësinë e 

paditësit në procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar ankimi me nr. regj. themeltar 

15037 (31025-04490-86-2016), datë 13.09.2019 në Gjykatën Administrative të Apelit. 

 13. Kërkesa është në kompetencën e këtij Kolegji, sipas nenit 399/6, pika 1, shkronja 

“b”, të Kodit të Procedurës Civile, pasi përmes saj kërkohet konstatimi i shkeljes së afatit të 

arsyeshëm në gjykimin e çështjes nga Gjykata Administrative e Apelit. Kërkesa i plotëson 

elementët e parashikuar në nenin 399/5, pika 1, të Kodit të Procedurës Civile si dhe është e 

shoqëruar me të gjitha aktet e tjera të nevojshme, të përcaktuar në nenin 399/5, pika 2, të 

Kodit të Procedurës Civile. 

 14. Kolegji vlerëson se parimi i gjykimit brenda afatit të arsyeshëm ka një rëndësi 

themelore për gjykimin civil/administrativ,  pasi përbën dhe një nga elementët e procesit të 

rregullt ligjor të parashikuar në nenin 6 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Ky 

parim bazohet në  postulatin “Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar”. Shkalla e 

respektimit të këtij parimi përcakton në mënyrë të ndjeshme dhe efektivitetin e procesit 

gjyqësor. (Shih vendimin H. kundër Francës, datë 24.10.1989 të GJEDNJ) 

 15. Kolegjin çmon të theksojë praktikën e konsoliduar të Gjykatës Evropiane të të 

Drejtave të Njeriut (në vijim GJEDNJ), e cila ka përcaktuar se periudha e afatit të arsyeshëm 

për përfundimin e një procesi gjyqësor civil shtrihet, që nga momenti i ngritjes së padisë deri 

tek momenti i ekzekutimit të vendimit gjyqësor. (shih vendimin Qufaj kundër Shqipërisë; 

Vendimin Scopelliti kundër Italisë, datë 23.11.1993 të GJEDNJ). Gjykata ka një pozitë 

kryesore dhe të veçantë, pasi është i vetmi organ që është përgjegjës për dhënien e drejtësisë 

dhe si e tillë merr pjesë në mënyrë të detyrueshme në të gjitha marrëdhëniet që krijohen gjatë 

gjykimit të çështjes.  

 16. Në vijim të jurisprudencës së konsoliduar, GJEDNJ ka identifikuar disa elemente 

përbërëse të këtij standardi. Në referim të kësaj jurisprudence rezulton se në përllogaritjen e 

afatit të arsyeshëm merren në konsideratë faktorë të ndryshëm, të tilla si: kompleksiteti i 

çështjes; sjellja e palëve ndërgjyqëse; sjellja e autoriteteve gjyqësore dhe administrative. 

(Shih vendimin Buchholz kundër Republikës Federale Gjermane datë 06.05.1981 dhe Bjeliç 

kundër Sllovenisë ap. nr. 50719\06, datë 18.10.2012. të GJEDNJ) 

 17. Kolegji vlerëson se në vlerësimin e kompleksitetit të çështjes merr në konsideratë 

të gjithë faktorët dhe elementet që kanë të bëjnë me çështjen, natyrën e interesave të përfshira 

në të, rëndësinë e fakteve, rëndësinë e zgjidhjes ligjore, numri i personave të akuzuar dhe i 

dëshmitarëve, elementet ndërkombëtarë, lidhja e çështjes me çështje të tjera dhe ndërhyrja e 
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personave të tjerë në procedure. (Shih vendimin Trggiani kundër Italisë datë 19.02.1991; 

Manieri kundër Italisë dt. 27.02.1992, Stefancic kundër Sllovenisë, datë 25.10.2012 të 

GJEDNJ) 

 18. Për sa i përket sjelljes së kërkuesit, Kolegji çmon se ky kriter lidhet me mënyrën 

se si janë sjellë palët në proces ndaj procedimit. Diligjencën e treguar prej tyre për 

përfundimin e procesit, pengesat që ato kanë krijuar dhe faktorë të tjerë që janë të lidhur me 

veprimet ose mosveprimet e tyre që kanë ndikuar në ecurinë e procesit. Megjithatë, kjo duhet 

vlerësuar rast pas rasti vlerëson gjykata, pasi një person nuk është i detyruar të bashkëpunojë 

me autoritetet proceduese në mënyrë aktive për të përshpejtuar procedurat gjyqësore që çojnë 

në dënimin e tij. (shih vendimin Eckkle kundër Republikës Federale Gjermane, dt. 

15.07.1982 të GJEDNJ) 

 19. Kolegji vlerëson se për sa për sa i përket sjelljes së autoriteteve për vlerësimin e 

kohëzgjatjes së afatit të arsyeshëm të gjykimit, GJEDNJ ka vlerësuar se vetëm vonesat që i 

atribuohen shtetit mund të merren parasysh. Këto vonesa mund të shkaktohen ose nga 

autoritetet gjyqësore ose nga autoritetet administrative. Shkaqe të kësaj natyre në 

jurisprudencën e GJEDNJ janë vënë në dukje p.sh.: bashkimi i gabuar i disa çështjeve që ka 

shkaktuar vonesa të panevojshme, shtyrjet e pabazuara në ligj të seancave gjyqësore, 

pezullimi i kundërligjshëm i procesit gjyqësor, vonesat nga ana e agjencive publike 

ligjzbatuese të shtetit në dorëzimin e provave të kërkuara nga gjykata, transferimi i çështjeve 

penale nga një gjykatë në tjetrën, mbajtja e seancave të apelimeve. (Shih vendimin Ewing 

kundër Mbretërisë së Bashkuar) 

 20. Në çështjen objekt gjykimi, Kolegji konstaton se në momentin e regjistrimit të 

kërkesës në Gjykatën e Lartë çështja e ka kaluar afatin e shqyrtimit në Gjykatën 

Administrative të Apelit, siç përcaktohet në nenin 399/2, pika 1, shkronja “a”, të Kodit të 

Procedurës Civile (1 vit), pasi nga regjistrimi i çështjes në Gjykatën Administrative të Apelit 

dhe deri në paraqitjen e kësaj kërkese ka kaluar një kohë prej rreth 4 vitesh.  

 21. Duke marrë në vlerësim standardet e përcaktuara nga jurisprudenca e GJEDNJ në 

lidhje me afatin arsyeshëm, nuk rezulton se që çështja objekt gjykimi të jetë pezulluar, të jetë 

shtyrë gjykimi për shkak të kërkesave të palës kërkuese. Çështja nuk paraqitet shumë 

komplekse nga natyra e saj, pasi ka të bëjë me të drejtat reale që rrjedhin nga sendi i 

paluajtshëm, të drejta të cilat pretendohen se janë cenuar nga veprimet e paligjshme të palës 

së paditur, organ i administratës publike. Nga ana tjetër, nuk konstatohet ndonjë sjelle e 

palëve që të ketë ndikuar në kohëzgjatjen e procesit, për sa kohë, që nga regjistrimi i çështjes 

në Gjykatën Administrative të Apelit e deri në këto momente nuk është kryer asnjë veprim 

procedural. 

 22. Kolegji vlerëson se në lidhje me mosveprimin e gjykatës që nga momenti i 

depozitimit të ankimit e deri në datën që kërkuesi ka paraqitur kërkesën për konstatimin e 

shkeljes së afatit të shqyrtimit, duhet mbajtur në konsideratë ngarkesa totale individuale e 

gjyqtarit relator si dhe ngarkesa e këtij të fundit në raport me gjyqtarët e tjerë. Në lidhje me 

çështjen objekt gjykimi u konstatua se gjyqtari relator ka ndryshuar si pasojë e shkarkimit të 

tij nga detyra me vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Pas rishortimi të 

çështjeve me datë 04.05.2021 kjo çështje ka kaluar me gjyqtar tjetër relator. Pasi u njoh me 

kërkesën, ky i fundit, ka depozituar me datë 27.05.2021 mendim me shkrim, në të cilën ka 

parashtruar se për këtë çështje do të ndiqet radha si për të gjithë çështjet e tjera, pasi si gjyqtar 

relator dhe anëtarë në trupa gjykuese, kanë ngarkesë të madhe çështjesh të cilat presin për 

gjykim. 

 23. Kolegji vlerëson të theksojë se vonesa e gjatë në shqyrtimin e mosmarrëveshjes 

konkrete objekt gjykimi, është rrjedhojë e një problematike të përgjithshme që tejkalon rastin 

konkret. Përbën një fakt të njohur botërisht se reforma në drejtësi ka shkarkuar/pezulluar një 

numër të konsiderueshëm gjyqtarësh në Republikën e Shqipërisë. Ky proces natyrshëm ka 
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krijuar kosto për qytetarët në tejzgjatjen e afateve për gjykimin e çështjeve gjyqësore. Këto 

vështirësi janë proporcionale në raport me të mirën e përgjithshme që padyshim krijon 

procesi i reformës. 

 24. Komisioni i Venecias ka theksuar se reforma në drejtësi, procesi i verifikimit të 

gjyqtarëve/prokurorëve në Shqipëri, ishte e domosdoshme edhe nëse do të sillte pasoja të 

paparashikuara. Përveç aspekteve të padyshimta pozitive mbi cilësinë e gjyqësorit në planin 

afatgjatë, në një periudhë afatshkurtër procesi i verifikimit ndikon në numrin e gjyqtarëve 

aktiv në sistem duke shkaktuar problem të përkohshme praktike derisa të bëhet zëvendësimi i 

tyre (Shih European Commission for Democracy through law (Venice Commision) Albania) 

opinion on the appointment of judges to the Contitucional Court). 

 25. Kolegji vlerëson të sjellë në vëmendje “Raportin mbi gjendjen e sistemit gjyqësor 

dhe veprimtarinë e Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2020”. Në gjetjet e këtij raporti 

rezulton se sistemi gjyqësor në vendin tonë parashikon një gjykatë apeli të juridiksionit 

administrativ, në të cilën gjatë vitit 2020 kanë ushtruar detyrën 9 gjyqtarë, nga 13 të tillë që 

parashikohet në organikë. Si rezultat i kësaj organike të reduktuar, Këshilli i Lartë Gjyqësor 

ka ndërmarrë masa për të zgjidhur situatat e krijuara si pasojë e numrit të reduktuar të 

gjyqtarëve, duke përdorur skemën e caktimit të gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve të 

veçanta në gjykata të tjera të ndryshme nga ku kanë emërimin e përhershëm. Nga të dhënat e 

raportit rezulton se në Gjykatën Administrative të Apelit, ka rritje të ngarkesës me 174 dosje 

më tepër për t’u shqyrtuar nga secili gjyqtar. Kjo si rezultat i uljes së numrit efektiv të 

gjyqtarëve nga 12 në 10.5. Backlog-u në fund të vitit 2020, vitit referues, rezulton prej 15.178 

çështje, që shënon edhe një rritje prej 18.5% në krahasim me fundin e vitit 2019, ndër të tjera 

në Gjykatën Administrative të Apelit janë regjistruar 3,746 çështje të reja gjatë vitit 2020. 

Nga shqyrtimi i kushteve dhe të dhënave në raport evidentohet fakti se Gjykata 

Administrative e Apelit është koshiente për problematikën, prioritarizon çështjet e vjetra duke 

ulur numrin e çështjeve jashtë afatit. 

 26. Kolegji vlerëson se rrethanat e mësipërme janë pasur në vëmendje edhe nga 

ligjvënësi në kohën e miratimit të ndryshimeve ligjore, konkretisht me ligjin nr. 38/2017 të 

Kodit të Procedurës Civile duke parashikuara Kreun X “Gjykimi i kërkesave për konstatimin 

e shkeljes së afatit të arsyeshëm përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit”. Neni 

399/2 pika 3 e Kodit të Procedurës Civile parashikon: “Në kohëzgjatjen e gjykimit ose të 

procedimit, nuk llogaritet koha kur çështja është pezulluar për shkaqe ligjore, kur është 

shtyrë për shkak të kërkesave të palës kërkuese, sipas këtij kreu, ose kur shfaqen rrethana të 

pamundësisë objektive për procedim.”. Kolegji çmon se legjislatori, me ndryshimet e Kodit 

të Procedurës Civile ka parashikuar shprehimisht rrethanat e pamundësisë objektive për 

llogaritjen e afateve në kohëzgjatjen e gjykimit si një shkak objektiv që shkarkon nga 

përgjegjësia për tejkalimin e afatit të fiksuar në nenin 399/2 pika 2 të Kodit të Procedurës 

Civile. 

 27. Për sa më sipër, rezulton se mosveprimi i gjykatës nuk ka ndodhur për shkaqe 

subjektive që lidhen me vlerësime dhe qëndrime abuzive të gjyqtarit. Gjyqtari ka realizuar 

dhe një praktikë sesi merr në shqyrtim çështjet për të cilat është në cilësinë e relatorit. 

Rezulton se shqyrtimi i tyre bëhet duke marrë në konsideratë çështjen më të hershme të 

regjistruar. Kolegji vlerëson se duke marrë në konsideratë rastet që GJEDNJ ka përcaktuar se 

çfarë përbën sjellje të gjykatës, e cila ndikon në cenimin e parimit të gjykimit brenda një afati 

të arsyeshëm, vlerësohet se rastet kur gjykata është në pamundësi objektive dhe pa vullnetin e 

saj, për të gjykuar brenda një afati të arsyeshëm, për shkak të ngarkesës së madhe, 

akumulimit ndër vite të dosjeve në gjykatë, shkurtimit të numrit të gjyqtarëve në sistem nuk 

përbëjnë cenim të këtij standardi. Gjyqtari relator ka marrë të gjitha masat e nevojshme duke 

përcaktuar dhe kritere transparente për marrjen sipas radhës së vjetërsisë të çështjeve që i janë 

caktuar në cilësinë e gjyqtarit relator.  
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 28. Kolegji vlerëson se parimi i gjykimit brenda një afati të arsyeshëm nuk duhet të 

keqkuptohet, pasi shpejtësia e kryerjes së veprimeve procedurale nuk e përjashton, 

përkundrazi, e nënkupton kryerjen me cilësi të këtyre veprimeve të gjykatës. Në asnjë rast 

cilësia e procesit të rregullt ligjor dhe e vendimmarrjes së gjykatës nuk duhet të sakrifikohet 

për sasinë e afatit të arsyeshëm apo edhe ekonominë gjyqësore në tërësi. 

 29.  Në lidhje me kërkesën për shpërblimin e dëmit Kolegji çmon se ky kërkim nuk 

mund të ngihet në këtë fazë të procesit dhe pranë kësaj gjykate, pasi neni 399/6 paragrafi 2 

dhe 3 parashikon se kur ka një vendim të formës së prerë për konstatimin e shkeljes dhe 

përshpejtimin e procedurës, subjekti kërkues mund të paraqesë padi për shpërblimin e dëmit. 

Kërkesëpadia për shpërblimin e dëmit i drejtohet gjykatës civile të shkallës së parë ku ka 

qendrën organi ndaj të cilit është konstatuar shkelja.  

 30. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se duhet të vendoset rrëzimi i kërkesës pasi nuk 

vërehet ndonjë zvarritje e qëllimshme e çështjes nga gjyqtari relator dhe lidhur me kërkimin 

për shpërblimin e dëmit duhet disponuar me pushimin e gjykimit si kërkim që nuk mund të 

ngrihet në këtë fazë të shqyrtimit të kërkesës për konstatimin e afatit të arsyeshëm. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin  të ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat 

administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” dhe nenit 299, 399/8 të 

Kodit të Procedurës Civile, 

 

VENDOSI: 

 

- Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit Laert Kola. 

- Pushimin e gjykimit në lidhje me kërkimin për shpërblimin e dëmit. 

 

Tiranë, më 17.06.2021 

 

 

          ANËTAR                              ANËTAR                                KRYESUES 

 

      Ervin PUPE                                    Ilir PANDA                           Sokol SADUSHI 
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