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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 
Nr. 14  i Regjistrit Themeltar 
Nr. 14  i Vendimit 
 

VENDIM 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me trup gjykues të përbërë nga gjyqtarët: 

 
    Sokol SADUSHI  - Kryesues 

Asim VOKSHI - Anëtar 
Sokol BINAJ  - Anëtar 

                             
sot më datë 17.03.2022, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen administrative nr. 

14/2021, që u përket palëve: 
 

KËRKUES:       Linë Matoshi 
 
OBJEKTI:     Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm të gjykimi të çështjes 

administrative nr. 31160-03193-86-2018  regjistri, datë 25.07.2018 
regj, në shqyrtim pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. 

 
BAZA LIGJORE: Neni 6/1 i Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të 

Njeriut dhe Lirive Themelore; dhe Nenet 159, 161, 399/1, 399/2, 
399/4, 399/5, 399/6 të Kodit të Procedurës Civile dhe ligjit nr. 
49/2012 "Për gjykatat administrative dhe gjykimin e 
mosmarrëveshjeve administrative" të ndryshuar. 

 
Në çështjen administrative:  
 
PADITËS:    Linë Matoshi 
  
I PADITUR:    Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë 

Instituti i Sigurimeve Shoqërore  
 

OBJEKTI: Anulimin/Shfuqizimin e akteve administrative: a. Vendimit 
(shkrese) nr. 5194, datë 22-09-2017 të (Degës së Përfitimeve) 
Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, b. vendimit nr. 
1672, datë 04-01- 2018 të (Komisionit Rajonal të Ankimit) i 
Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Tiranë, Vendimi nr. 
216, datë 16-02-2018 të Komisionit Qendror të Ankimit i Institutit 
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të Sigurimeve Shoqërore Tiranë, njoftuar me datë 14.03.2018, 
nëpërmjet shkresës nr. 737/1 prot., datë 07.03.2018.  
Pagimin në masën 100% të pensionit të pleqërisë, me nr. 523, që 
nga momenti i lindjes së të drejtës data 01.06.2017, e në vazhdim. 
Kthimin e shumës së mbajtur të pensionit të pleqërisë, me nr. 523, 
në masën 50% në muaj që nga data 01.06.2017 e në vazhdim 
 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 
 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Asim Vokshi dhe si bisedoi çështjen në tërësi në dhomë 
këshillimi, 
 

 VËREN: 
 

I. Rrethanat e çështjes 
 

1. Nga shqyrtimi ka rezultuar se kërkesëpadia e paditëses Linë Matoshi me objekt 
shfuqizimin e vendimeve të palës së paditur dhe pagimin e plotë të masës së pensionit të 
pleqërisë që nga data që i ka lindur e drejta për të përfituar pension është regjistruar në Gjykatën 
Administrative të  Shkallës së Parë Tiranë me datë 11.04.2018. 

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me vendimin nr. 2398, datë 
20.06.2018 ka vendosur:  

“Rrëzimin e kërkesëpadisë.” 
3. Kundër vendimit ka ushtruar ankim pala paditëse Linë Matoshi. Me datë 25.07.2018 në 

Gjykatën Administrative të Apelit është regjistruar çështja pranë kësaj gjykate. 
4. Rezulton se çështja nëpërmjet procedurës së shortit realizuar me datë 27.07.2018 çështja 

me nr. 31160-03193-86-2018 i ka kaluar për gjykim gjyqtares R. Selimi. 
5. Në këto rrethana, kërkuesja i është drejtuar Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, në 

datën 29.12.2021, me kërkesë për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm 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. Në informacionin e parashtruar me datë 11.02.2022 nga gjyqtari relator i çështjes është 
paraqitur shkaku i mosplanifikimit për gjykim të çështjes nr. regj. themeltar 31160-03193-86-
2018. Gjyqtarja relatore ka deklaruar se çështja nuk është gjykuar jo për shkak të mungesës së 
vullnetit por për shkak të ngarkesës së jashtëzakonshme me çështje. Për shqyrtimin e çështjeve 
zbaton rendin kronologjik duke referuar në datën e regjistrimit të çështjes. Gjyqtarja ka deklaruar 
se ndodhet në gjykimin e çështjeve të regjistruara në vitin 2016. Për rastin objekt gjykimi 
kërkuesja nuk ka paraqitur pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë kërkesë për 
përshpejtimin e gjykimi. 

 
II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ  

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

paraqitur nga një subjekt i legjitimuar. Linë Matoshi rezulton të jenë në cilësinë e paditëse në 



3 
 

procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar ankimi me nr. regj. themeltar 31160-03193-86-
2018, datë 25.07.2018. 

9. 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 Tiranë. Kolegji vlerëson 
se përgjithësisht kërkesa i plotëson elementët e parashikuar në nenin 399/5, pika 1, të Kodit të 
Procedurës Civile. Gjithashtu, kërkesa është e shoqëruar me aktet e tjera të nevojshme, të 
përcaktuar ne nenin 399/5, pika 2 të Kodit të Procedurës Civile. 

10. Sa i përket bazueshmërisë së kërkesës, Kolegji thekson se është i vetëdijshëm 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(1) të 
Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut (KEDNj). Kur neni 6(1) i KEDNj kërkon që 
çështjet të gjykohen “brenda afateve të arsyeshme” [...], ai nënvizon rëndësinë e dhënies së 
drejtësisë pa vonesa, të cilat mund të rrezikojnë efektivitetin dhe besueshmërinë e saj (shih 
paragrafin 58 të vendimin H. kundër Francës, datë (1989) të GjEDNj). Si rregull, 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 (2004); Vendimin Scopelliti kundër Italisë, datë (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. Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut (në vijim GJEDNJ) në jurisprudencën e saj të 
konsoliduar, 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). 
Edhe Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në vendimin e saj nr. 26/2017 ka theksuar 
se “[...] arsyeshmëria e zgjatjes së procesit duhet të vlerësohet mbi bazën e kritereve të 
përcaktuara në jurisprudencën e GJEDNJ-së, sipas së cilës arsyeshmëria e kohëzgjatjes së 
procesit gjyqësor duhet të vlerësohet nën dritën e rrethanave të veçanta të çështjes, duke pasur 
parasysh sidomos kompleksitetin e çështjes, sjelljen e kërkuesit, sjelljen e autoriteteve, si dhe 
rrezikun që passjell për kërkuesin kjo tejzgjatje e afateve të gjykimit.” 

12. Mekanizmi procedural i “Gjykimit të kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të 
arsyeshëm, përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit”, është një risi e ligjit 
nr.38/2017, me qëllim bërjen efektive të parashikimeve të nenit 6(1) të Konventës Europiane 
“Për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore”, si dhe nenit 42 të Kushtetutës, në 
lidhje me gjykimin e çështjeve brenda një afati të arsyeshëm. Kjo ndërhyrje e ligjvënësit synoi të 
krijonte një mjet efektiv për adresimin e problematikës së gjykimeve në tejkalim të afateve të 
arsyeshme, e cila është projektuar të zbatohej në kushtet e një veprimtarie normale të gjyqësorit. 
Nisma ka ardhur si pasojë e disa vendimmarrjeve të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut 
kundër Shqipërisë (Çështja Luli dhe të Tjerët kundër Shqipërisë (2014), etj), në të cilat shtrohej 
domosdoshmëria për Shqipërinë, që të krijonte një mekanizëm efektiv për adresimin e 
problematikës së zhvillimit të procedurave gjyqësore tej afateve të arsyeshme. Edhe Gjykata 
Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë pranon në vendimin e saj nr.39, datë: 09.12.2021 se 
mekanizmi i mishëruar në nenet 399/1-399/12 të Kodit të Procedurës Civile “[...] mund të jetë 
efektiv në rrethana të zakonshme të organizimit dhe funksionimit të sistemit gjyqësor. Në rastin 
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konkret, ngrihen dyshime për mundësitë që mjeti përshpejtues ka për t’iu përgjigjur në shkallën e 
duhur nevojës së të drejtës së individëve për gjykim brenda afatit të arsyeshëm në raport me 
mundësitë reale të sistemit gjyqësor, për shkak të vëllimit të lartë të çështjeve, si dhe burimeve 
njerëzore dhe infrastrukturore të tij në tërësi [...].” 

13. Në çështjen objekt gjykimi konstatohet se nga momenti i regjistrimit të çështjes së 
themelit të kërkueses në Gjykatën Administrative të Apelit rezulton se çështja e ka kaluar afatin 
e shqyrtimit në atë gjykatë, siç përcaktohet në nenin 399/2, pika 1, shkronja “a”, të Kodit të 
Procedurës Civile (1 vit), pasi nga regjistrimi i çështjes në gjykatë dhe deri në paraqitjen e kësaj 
kërkese ka kaluar një kohë mbi 3 vite. Kërkuesja nuk ka mbajtur sjellje që të kenë sjellë vonesa 
të paarsyeshme në gjykim dhe për nga natyra e çështjes ajo duhej gjykuar me përparësi ndonëse 
nga rrethanat konkret nuk rezulton se kërkueses i vjen ndonjë rrezik i veçantë nga mosgjykimi në 
afat i kësaj çështje. Nga ana tjetër, referuar kritereve të mësipërme, çështja paraqitet me 
kompleksitet mesatar. 

14. Kolegji vlerëson se vonesa e gjatë në shqyrtimin e mosmarrëveshjes konkreten Gjykatën 
Administrative të Apelit, 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, e veçanërisht Gjykata 
Administrative e Apelit është prekur ndjeshëm nga shkarkimet/pezullimet dhe dorëheqjet për 
shkak të procesit të vetingut. Ky proces natyrshëm ka krijuar kosto për qytetarët në tejzgjatjen e 
afateve për gjykimin e çështjeve gjyqësore. Kolegji çmon se këto vështirësi janë përgjithësisht 
proporcionale në raport me të mirën e pranuar përgjithësisht që padyshim krijon procesi i 
reformës. 

15. 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). 

16. Kolegji vlerëson se konsideratat e mësipërme janë pasur në vëmendje edhe nga 
legjislatori në kohën e parashikimit të rregullimeve ligjore specifike të Kodit të Procedurës 
Civile duke parashikuara Kreun X, të Titullit III të Pjesës së Dytë të emërtuar “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.” Kësisoj, Kolegji vlerëson se 
ligjvënësi, me ndryshimet e Kodit të Procedurës Civile përmes ligjit nr. 38/2017, ka parashikuar 
rrethanat e “pamundësisë objektive për procedim”, si kusht për mos llogaritjen e afateve që 
kalojnë përsa kohë vepron kjo gjendje. Pra, në kohëzgjatjen e gjykimit, nuk llogaritet koha e 
“pamundësisë objektive për procedim”, duke përjashtuar zbatimin e nenit 399/2 pika 2 të Kodit 
të Procedurës Civile, nëse gjykata vlerëson se ndodhet në këto kushte. Rasti klasik është 
pezullimi dy mujor (mars-maj) në vitin 2020 i veprimtarisë gjyqësore për shkak të pandemisë 
Covid 19 (si rrjedhojë e aktit normativ nr.9, datë 25.03.2020, i ndryshuar me aktin normativ 
nr.21, datë 27.05.2020). Por, në këndvështrimin e Kolegjit pamundësi objektive për procedim 
përbën edhe mospasja e përkohshme e kapaciteteve njerëzore të domosdoshme për përballimin 
brenda limiteve të arsyeshme të stokut të çështjeve, të mbetura pa gjykuar për një kohë të gjatë.  
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17. Në parim, askujt nuk mund t’i kërkohet të bëjë të pamundurën dhe për më tepër nuk 
mund të mbahet përgjegjës për pamundësinë objektive absolute për evadimin e çështjeve, në 
kushtet e një numri tejet të kufizuar burimesh njerëzore dhe një numri tepër të lartë të stokut të 
çështjeve, të cilat duhen gjykuar me radhë. Konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe 
urdhërimi i marrjes së masave konkrete për përshpejtimin e gjykimit, është një institut që është 
projektuar dhe synon të korrektojë rastet e pakujdesive apo veprimeve të parregullta të gjykatave, 
në planifikimin dhe gjykimin në kohë të çështjeve. Ky institut synon të rregullojë anomali 
individuale dhe zbatohet në ato raste kur gjykimi jashtë afateve të arsyeshme është përjashtim 
dhe jo rregull praktik (për shkak të ngarkesës së madhe dhe mungesës së theksuar të burimeve 
njerëzore). Por, në kushtet kur situata objektive është e tillë që nuk mund të rregullohen 
anomalitë, pasi objektivisht nuk mund të procedohet me gjykimin e çështjeve, me përjashtim të 
ndonjë rasti tejet të veçantë, nuk ka vend që të urdhërohet shqyrtimi me përshpejtim i kësaj 
çështje, duke lënë pa gjykuar çështje të tjera të ngjashme apo më urgjente e më të vjetra, të cilat 
edhe ato duhet të gjykohen sipas radhës së paraqitjes në gjykatë.  

18. Nga ana tjetër, siç theksohet edhe në mendimin me shkrim të gjyqtares relatore, ajo po 
bën përpjekjet maksimale për gjykimin e çështjeve në kohën më të parë të mundshme, porse në 
planin kohor është duke gjykuar ankimet e vitit 2016. Për më tepër kërkuesja nuk ka paraqitur 
kërkesë për përshpejtim të gjykimit të çështjes, bazuar në specifikat individuale të kësaj çështje 
(konflikt pensioni pleqërie). Ky fakt merret parasysh nga Gjykata e Lartë në peshimin e rëndësisë 
që ka për paditësen marrja e masave për përshpejtimin e gjykimit të çështjes (ajo nuk ka 
paraqitur kërkesë për përshpejtim pranë gjykatës në vonesë). Kolegji vlerëson se vonesat aktuale 
nw gjykimin e çështjeve nga Gjykata Administrative e Apelit lidhen me pamundësinë objektive 
për procedim, e cila në rastet kur ekziston, e bën të pamundur shpërblimin e drejtë të kërkuesit, 
në kuptim të konstatimit të shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe marrjes së masave për 
përshpejtimin e çështjes, sipas parashikimeve të neneve 399/1-399/12 të Kodit të Procedurës 
Civile.  

19. Kolegji vlerëson se mekanizmi zhbllokues i projektuar nga nenet 399/1-399/12 të Kodit 
të Procedurës Civile, përjashtohet nga zbatimi në rastet e pamundësisë objektive për procedim. 
Kjo nuk ndalon ligjvënësin apo autoritetet e tjera vendimmarrëse, që në zbatim edhe të 
udhëzimeve të Gjykatës Kushtetuese të dhëna ndër të tjera edhe në vendimin nr.39, datë: 
09.12.2021 (Gjykata Kushtetuese shprehet se “[...] akumulimi i përkohshëm i çështjeve nuk e 
ngarkon shtetin me përgjegjësi, në rast se ka ndërmarrë veprime të menjëhershme që synojnë 
përmirësimin e situatës për të zgjidhur një situatë të tillë. Pavarësisht se ka disa metoda që mund 
të zbatohen nga gjykatat për të nxitur përkohësisht përshpejtimin e gjykimit të çështjeve, nëse 
edhe një zgjidhje e tillë rezulton në tejzgjatje dhe kthehet në një problem të organizimit 
strukturor, atëherë shteti duhet të sigurojë miratimin e masave më efektive dhe të organizojë 
sistemin gjyqësor, në mënyrë që të garantohet e drejta për të marrë një vendim përfundimtar 
brenda një periudhe të arsyeshme (shih vendimet nr. 35, datë 01.11.2021; nr. 34, datë 
01.11.2021; nr. 33, datë 01.11.2021 të Gjykatës Kushtetuese).”), të parashikojë zgjidhje të tjera 
ligjore efektive për përballimin e situatës. Por, nuk mund t’i ngarkohet kësaj procedure ligjore 
(mekanizmi sipas neneve 399/1-399/12 të Kodit të Procedurës Civile), një barrë që nuk janë 
projektuar për ta mbajtur). 

20. Kolegji vlerëson se mekanizmi aktual zhbllokues sipas neneve 399/1-399/12 të Kodit të 
Procedurës Civile, ashtu siç është shkruar nga ligjvënësi parashikon si mjet të fundit shpërblimin 
monetar të dëmit të ardhur nga vonesa në gjykimin e një çështje, e cila është pjesa finale e 
konceptit “shpërblim i drejtë” të mishëruar në nenin 399/3(1) të Kodit të Procedurës Civile. Për 
këtë arsye në nenin 399/4(2) të Kodit të Procedurës Civile është parashikuar shprehimisht se: 
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“[k]ërkesëpadia, sipas nenit 399/6, pika 3, i drejtohet gjykatës civile të shkallës së parë 
kompetente, sipas rregullave të përgjithshme, vetëm pasi procedura e konstatimit të shkeljes dhe 
përshpejtimit të procedurës është ezauruar sipas pikës 1, të këtij neni, dhe nuk është ekzekutuar 
nga organi që ka kryer shkeljen vendimi i gjykatës, sipas pikës 1 të këtij neni. [...]” Kolegji 
vlerëson se në kuptim të ligjit në fuqi, “shpërblimi i drejtë” për cenimin e afateve të arsyeshme të 
gjykimit, kalon në dy faza (nëse e para gjen zbatim dhe është e suksesshme nuk ka vend për të 
kaluar tek e dyta):  

I. Faza e konstatimit të shkeljes së afateve të arsyeshme dhe urdhërimi i marrjes së 
masave për përshpejtimin e procedurave (që bëhet nga gjykata kompetente sipas nenit 
399/6(1) të KPrC).  

II. Nëse vendimi i gjykatës kompetente që konstaton cenimin e afatit të gjykimit dhe 
urdhëron marrjen e masave konkrete për përshpejtimin e procedurës, nuk zbatohet, 
atëherë vlerësohet se ka dështuar mekanizmi parësor dhe mund të kalohet në fazën e 
dytë që është padia për dëmshpërblimin monetar të palës së dëmtuar nga tejzgjatja e 
gjykimit, sipas kritereve të përcaktuara në nenin 399/10 të Kodit të Procedurës Civile, 
e cila gjykohet nga gjykata e përcaktuar në nenin 399/6(3) të Kodit të Procedurës 
Civile (gjykata civile e shkallës së parë ku ka qendrën organi ndaj të cilit është 
konstatuar shkelja). 

21. Konceptimi si më sipër ka ardhur si rrjedhojë e çështjes Luli dhe të tjerët kundër 
Shqipërisë (2004), në të cilën GjEDNj citon çështjen Scordino k. Italisë (nr.1) (2006), tek e cila 
është shprehur se: 

“183. Zgjidhja më e mirë në kushte absolute është pa diskutim, ashtu si edhe në shumë 
sfera, parandalimi. Gjykata vëren se ajo ka deklaruar në shumë raste se Neni 6 § 1 i vë 
Shtetet Kontraktuese përpara detyrës për të organizuar sistemet e tyre gjyqësore në 
mënyrë të tillë që gjykatat e tyre të përmbushin çdo kërkesë të saj, duke përfshirë edhe 
detyrimin për të dëgjuar çështjet brenda një kohe të arsyeshme (referencat janë hequr). 
Në rastin kur sistemi gjyqësor është defiçent, një zgjidhje e tillë që mund të përshpejtojë 
procedurat, për të parandaluar kohëzgjatjen e tyre të tepruar, është zgjidhja më efikase. 
Një zgjidhje e tillë ofron një avantazh të pamohueshëm kundrejt një zgjidhje e cila ofron 
vetëm kompensimin, duke qenë se ajo parandalon shkeljet e njëpasnjëshme për të njëjtat 
procedura dhe e riparon shkeljen a posteriori, ashtu siç e riparon zgjidhja kompensuese 
e parashikuar nga ligji italian, për shembull.  
184. Në shumë raste, Gjykata e ka pranuar se kjo lloj zgjidhje është “efikase”, duke qenë 
se ajo përshpejton vendimin e gjykatës përkatëse (referencat janë hequr).” 

22. Pra, nenet 399/1-399/12 të Kodit të Procedurës Civile kanë krijuar një mekanizëm efektiv 
për kohë të zakonshme (normale) të veprimtarisë gjyqësore, ku synimi parësor nuk është 
“dëmshpërblimi monetar” i palëve në proceset e tejzgjatura, por parandalimi i kësaj nëpërmjet 
mekanizmave për përshpejtimin e procedurave, me qëllim dhënien e drejtësisë në kohë nga 
gjykatat. Pjesë integrale e përshpejtimit të procedurave është vendimi i gjykatës kompetente që 
(1) konstaton kalimin e afateve të arsyeshme të gjykimit dhe (2) urdhëron marrjen e masave 
konkrete për përshpejtimin e gjykimit të çështjes. Në këtë kontekst, vetëm konstatimi i shkeljes 
së afatit të arsyeshëm të gjykimit, pa pasur mundësi gjykata të urdhërojë edhe marrjen e masave 
konkrete për përshpejtimin e procedurës (për shkak se ekziston pamundësia objektive për 
procedim), nuk është opsion vendimmarrje për gjykatën që shqyrton kërkesën për “shpërblim të 
drejtë” sipas neneve 399/6(1) e 399/7(2) të Kodit të Procedurës Civile. 

23. Në vijim Kolegji e vlerëson të rëndësishme të japë disa konsiderata të përgjithshme 
orientuese edhe për procedurën që ligji parashikon shprehimisht në lidhje me paraqitjen dhe 
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shqyrtimin e kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm të gjykimit. Kjo edhe në 
dritën e konstatimit të Gjykatës Kushtetuese në vendimin e saj nr.39, datë: 09.12.2021 se: “[...] 
gjykatat e zakonshme, gjatë zbatimit të dispozitave procedurale dhe shqyrtimit të kërkesave për 
përshpejtim, duhet të shmangin formalizmat e tepruar dhe t’i shqyrtojnë këto kërkesa me 
përparësi, përndryshe ky mjet juridik do të humbiste qëllimin për të cilin është miratuar nga 
ligjvënësi. [...].” 

24. Në këtë këndvështrim, Kolegji vlerëson se në funksion të shmangies së vonesave 
administrative të panevojshme dhe në funksion të respektimit të procedurave ligjore, është me 
rëndësi të sqarojë një aspekt ligjor dhe praktik që lidhet me depozitimin e gabuar të 
kërkesë/ankesës për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm, drejtpërdrejtë tek gjykata që 
është kompetente për shqyrtimin në themel të saj, në vend të gjykatës që pretendohet se është në 
vonesë. Në lidhje me këtë, kërkuesi/ankuesi që pretendon cenim të të drejtës për gjykim brenda 
afatit të arsyeshëm duhet që proceduralisht ta depozitojë kërkesën e tij në gjykatën ku 
pretendohet se po ndodh “shkelja” e afatit të arsyeshëm të gjykimit (“gjykata në vonesë”) dhe jo 
drejtpërdrejtë në gjykatën që është kompetente për shqyrtimin e saj, sipas nenit 399/6(1) të Kodit 
të Procedurës Civile (vetëm në Gjykatën e Lartë këto cilësi faktike bashkohen). Kjo pasi, sipas 
nenit 399/5(1) të Kodit të Procedurës Civile, “[k]ërkesa depozitohet në sekretarinë e gjykatës që 
është në vonesë,[...]”. Në vijim, neni 399/7(2) i KPrC e lidh paraqitjen e kërkesës në gjykatën që 
pretendohet se është në vonesë, me lindjen e detyrimit për kryerjen e disa veprimeve procedurale 
nga kjo gjykatë (dërgimin tek gjykata kompetente sipas nenit 399/6(1) të KPrC, brenda 15 
ditëve, të dosjes dhe mendimit me shkrim nga gjyqtari relator, për ecurinë e çështjes, shkaqet e 
vonesës dhe propozimin e tij për zgjidhjen e situatës).  

25. Pra, nëse shkelja e afateve të gjykimit pretendohet ndaj gjykatës së shkallës së parë, por 
kërkesa për konstatim shkelje afati dhe marrje masash për përshpejtim nuk depozitohet aty, por 
dorëzohet drejtpërdrejtë në gjykatën e apelit, atëherë kjo e fundit nuk duhet ta regjistrojë atë si 
çështje për gjykim, por t’ia përcjellë gjykatës së shkallës së parë dhe më pas kjo e fundit, 
konform nenit 399/7(2) të Kodit të Procedurës Civile, brenda 15 ditëve nga marrja e kërkesës për 
konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e gjykimit, t’i dërgojë gjykatës së 
apelit për shqyrtim kërkesën ankimore, sëbashku me dosjen dhe mendimin me shkrim të gjyqtarit 
të shkallës së parë.  

26. Po ashtu, nëse vonesa e paarsyeshme pretendohet se po ndodh në gjykatat e apelit, 
kërkesa nuk depozitohet drejtpërdrejtë në Gjykatën e Lartë, por pranë gjykatës së apelit në fjalë 
(gjykata në vonesë) dhe ajo nga momenti i depozitimit të kërkesës ankimore për konstatimin e 
shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e gjykimit, brenda 15 ditëve ia dërgon atë për 
shqyrtim Gjykatës së Lartë, sëbashku me dosjen dhe mendimin me shkrim të gjyqtarit relator.  

27. Kjo mënyrë të proceduari që është parashikuar shprehimisht nga ligji, vlen me qëllim që 
të mos krijohen vonesa të tjera të paarsyeshme në trajtimin e këtyre lloj kërkesave të posaçme, 
sipas procedurës së përcaktuar shprehimisht në nenet 399/5, 399/6 e 399/7 të Kodit të Procedurës 
Civile. Nëpërmjet respektimit të procedurës së mësipërme krijohet mundësia e zbatimit (kur 
është rasti) nga gjykata në vonesë edhe të parashikimit të nenit 399/7(3), sipas të cilit “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.” Në këtë rast 
“organi që po kryen veprimet” është i njëjtë me shprehjen “organi që pretendohet se ka kryer 
shkeljen” (gjykata në vonesë). Duke ardhur në dijeni gjyqtari për paraqitjen e një kërkese 
ankimore për konstatim shkelje afati të gjykimit dhe marrjen e masave për përshpejtimin e 
gjykimit, ka mundësi efektivisht që të zbatojë nenin 399/7(3) të Kodit të Procedurës Civile dhe 
eventualisht (nëse është e mundur) të kryejë veprimin që është në vonesë (përfshirë p.sh: 
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caktimin e një date për shqyrtimin e ankimit), duke e lënë kërkesën ankimore pa objekt. Kjo pasi, 
gjyqtari në mendimin e tij me shkrim për gjykatën që do të shqyrtojë kërkesën për konstatim 
shkelje afati, do të ketë mundësi të sqarojë se e kreu veprimin “shërues” për gjykimin në vonesë. 

28. Në përfundim, referuar kërkesës objekt gjykimi, në kushtet kur Gjykata Administrative e 
Apelit ndodhet në pamundësi objektive (mungesë e theksuar gjyqtarësh dhe stafi të kualifikuar 
ndihmës) për marrjen e masave për shqyrtimin e kësaj çështje me përshpejtim (edhe për shkak se 
kërkuesja nuk ka paraqitur një kërkesë të tillë sipas nenit 460 të Kodit të Procedurës Civile), pasi 
janë shumë çështje të tjera më të vjetra se ajo dhe me të njëjtën apo me shkallë më të lartë 
përparësie që presin për gjykim, atëherë nuk mund të gjejë zbatim mekanizmi zhbllokues, 
pikërisht për shkak të parashikimit të 399/2 pika 3 e Kodit të Procedurës Civile.  

29. Për rrjedhojë, Kolegji çmon se duhet të vendoset rrëzimi i kërkesës pasi nuk vërehet 
ndonjë pakujdesi në veprimtarinë e gjykatës Administrative të Apelit dhe aktualisht gjykata është 
në pamundësi objektive për procedimin e menjëhershëm për shqyrtimin e kësaj çështje.  
 

PËR KËTO ARSYE, 
 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin 399/8(1)(b) e Kodit të Procedurës 
Civile, 

 
VENDOSI: 

 
1) Rrëzimin e kërkesës së kërkueses Linë Matoshi. 
2) Ky vendim është përfundimtar dhe i formës së prerë. 

 
Tiranë, më 17.03.2022 

 
  
       
 


