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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 1/10/16 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 1/10/16 i Vendimit 

 

VENDIM 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

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

 

Sokol SADUSHI -Kryesues 

    Asim VOKSHI -Anëtar 

    Medi BICI                 -Anëtar   

 

sot më datë 17.01.2022, mori në shqyrtim kërkesën administrative nr. 16, datë regj. 

11.12.2019, që u përket palëve: 

 

KËRKUES:       Bardhyl Ibra 

 

PALË E INTERESUAR:   Ministria e Financave 

      Dega e Thesarit Tiranë 

      Ministria e Drejtësisë 

   Këshilli i Lartë Gjyqësor (ish Këshilli i Lartë i 

Drejtësisë) 

      Avokatura e Shtetit 

      Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë 

      Arbena Ahmeti 

 

OBJEKTI: Konstatimin e cenimit të së drejtës kushtetuese për një 

proces të rregullt ligjor si rezultat i mosgjykimit brenda 

një afati të arsyeshëm, të parashikuar nga shkronja a) e 

nenit 399/2 të Kodit të Procedurës Civile; neni 48/2 të 

Ligjit nr. 49/2012, datë 03.05.2012 të çështjes 

administrative të regjistruar në Gjykatën e Apelit 

Administrativ me nr. 31138 – 04501 – 86 - 2017, datë 

11.09.2017 dhe detyrimin e kësaj gjykate për 

përshpejtimin e gjykimit të çështjes. 

Marrja e informacionit të nevojshëm për këtë çështje 

nga ana juaj kësaj gjykate në bazë të nenit 399/4, 
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paragrafi i parë i Kodit të Procedurës Civile. 

 

BAZA LIGJORE:    Neni 42/1, 42/2 dhe 43 i Kushtetutës; Neni 6/1 dhe 8 i 

KEDNJ; Ligji nr. 98/2016; shkronja d) e nenit 399/2, 

paragrafi 1 i nenit 399/4, neni 399/5, pika 1, shkronja c) 

e nenit 399/8 të Kodit të Procedurës Civile. Ligji nr. 

49/2012; dhe vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 251, 

datë 20.11.2017. 

 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi dhe diskutoi në dhomë këshillimit 

çështjen në tërësi, 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes. 

 

 1. Kërkesa për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm nga pala kërkuese është 

paraqitur në Gjykatën e Lartë me datë 11.12.2019. Nëpërmjet shkresës nr. 2902/1 prot., datë 

18.12.2019 të Kancelarit të Gjykatës së Lartë është kërkuar informacion në Gjykatën 

Administrative të Apelit lidhur me ecurinë e gjykimit dhe qëndrimin e gjyqtarit relator lidhur 

me të. Me anë të shkresës datë 13.01.2020 gjyqtari relator ka parashtruar qëndrimin dhe 

bashkëlidhur edhe aktet respektive të fashikullit të gjykimit. Gjyqtari relator sqaron se çështja 

nuk është shqyrtuar ende, duke qenë se aktualisht po shqyrtohen akoma çështjet e regjistruara 

në periudhën qershor-korrik 2017. 

2. Në kushtet ku shqyrtimi i kërkesës është planifikuar për gjykim nga Kolegji në datë 

10.01.2022, është kërkuar përsëri mendimi i gjyqtarit relator, i cili përmes shkresës së datës 

15.12.2021  ka sqaruar se për shkak të ngarkesës së volumit të madhe të dosjeve shtuar nga 

rishortimi i dosjeve të gjyqtarëve të larguar nga detyra, kalendari i shqyrtimit të çështjeve 

ndodhet në vitin 2016.  

3. Kërkuesi, Bardhyl Ibra, i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë me një padi, duke kërkuar detyrimin e të paditurve, Ministria e Financave, Dega e 

Thesarit Tiranë, Ministria e Drejtësisë, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, Avokatura e Shtetit, 

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë si dhe Arbena Ahmeti, gjyqtare pranë 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, të bëjnë shpërblimin e dëmit pasuror dhe 

jopasuror për veprimtari të parregullt ndaj tij në zhvillimin e procesit gjyqësor të çështjeve 

administrative nr. 3447 e 3551 të vitit 2017, në sasinë e 700.000, sigurimin e provës duke u 

bërë sekuestrimi i këtyre dy dosjeve si dhe kompjuteri i punës së kësaj gjyqtareje dhe 

sekretares si dhe sigurimi i padisë vetëm për pjesën e detyrimit ndaj meje, nga gjyqtarja 

Arbena Ahmeti, në sasinë prej 50 lekësh.   

 4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 4333 (80-

2017-4424), datë 10.11.2017, ka vendosur: “Kthimin pa veprim të kërkesëpadisë dhe të 

akteve të çështjes civile administrative nr. akti 4949/31138-05827-80-2017 paditësit Bardhyl 

Ibra...”. 



3 

 

 5. Kundër vendimit nr. 4333 (80-2017-4424), datë 10.11.2017, të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ka bërë ankim paditësi, Bardhyl Ibra, në datë 

04.12.2017 i cili ka kërkuar prishjen e këtij vendimi dhe kthimin e çështjes për rigjykim 

pranë të njëjtës gjykatë. 

6. Kërkuesi ka paraqitur kërkesë për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm me 

datë 11.12.2019. Në kërkesë është pretenduar se: 

- Çështja në Gjykatën Administrative të Apelit është regjistruar me datë 15.01.2018 

dhe deri më me datë 11.12.2019 nuk ka asnjë veprim për planifikimin e gjykimit; 

- Kanë kaluar afatet ligjore, konkretisht neni 48 pika 2 i Ligjit nr. 49/2012 që ka 

parashikuar se gjykimi në apel duhet të përfundojë brenda 30 ditëve nga momenti i paraqitjes 

së ankimit neni 399/2 i Kodit të Procedurës Civile; 

- Mosha e thyer 69 vjeçare dhe sëmundjet patologjike nuk mundet të lejojë vonesa në 

gjykimin e çështjes; 

- Faji mundet të jetë i shtetit që nuk ka plotësuar vendet boshe nëpër gjykata, por 

detyra e paditësit për të paguar taksa dhe për të votuar është plotësuar rregullisht nga ai dhe 

nuk duhet të vuajë parregullsitë e shtetit; 

- Gjykata e Lartë duhet të vendosë konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm të 

gjykimit dhe marrjen e informacioneve të nevojshme nga Gjykata Administrative e Apelit. 

7. Nuk rezulton të ketë pasur kërkesa për përshpejtimin e gjykimit, sipas nenit 460 të 

Kodit të Procedurës Civile. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 

 

 8. Kërkesa është paraqitur pranë Gjykatës së Lartë në datë 11.12.2019. 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 ankimi me nr. Regj. Themeltar 31146-

00169-86-2018, datë 15.01.2018. 

 9. 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. 

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

Procedurës Civile. Gjithashtu kërkesa është e shoqëruar edhe me të gjitha aktet e tjera të 

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

 11. Rezulton se çështja 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). Që nga regjistrimi i çështjes në Gjykatën Administrative të Apelit  (më datë 15.01.2018) 

dhe deri në paraqitjen e kësaj kërkese (më datë 11.12.2019) ka kaluar një kohë prej 1 (një) 

viti, e 10 (dhjetë) muaj e 26 (njëzet e gjashtë) ditë. Nisur nga afatet e mësipërme rezulton 

qartazi se është tejkaluar afati i parashikuar në nenin 399/2 shkronja a) të Kodit të Procedurës 

Civile. 

 12. Gjykata Europiane e të  Drejtave të Njeriut në jurisprudencën e kësaj ka analizuar 

rast pas rasti kohëzgjatjen e gjykimeve tej afatit të arsyeshëm duke elaboruar disa kritere që 

duhet të merren në konsideratë : a) kompleksiteti faktik dhe ligjor çështjes; b) sjellja e organit 

procedues si edhe e personave të tjerë publik që kanë detyrime kushtetuese dhe ligjore për 



4 

 

administrimin e drejtësisë; c) sjellja e palëve; d) rëndësia që ka çështja për palët apo rreziku 

që passjell për to vonesa.  

 13. 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 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) 

 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, datë 15.07.1982 të 

GJEDNJ) 

 15. 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) 

 16. Çështja konkrete nuk paraqitet komplekse. Referuar natyrës së vendimmarrjes së 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë në vendimin nr. 4333 (80-2017-4424), 

datë 10.11.2017 Gjykata Administrative e Apelit duhet të vlerësojë vendimin jopërfundimtar 

të kthimit të padisë pa veprime nga ana e gjykatës së shkallës së parë.   

 17. Kolegji vlerëson 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. Kolegji çmon 

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

procesi i reformës. Komisioni i Venecias thekson se: “reforma në drejtësi, procesi i 

verifikimit të gjyqtarëve/prokurorëve në Shqipëri ishte i domosdoshëm 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 probleme të përkohshme praktike derisa të bëhet 

zëvëndësimi i tyre” (Shih European Commission for Democracy through law (Venice 

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

 18. Në “Raportin mbi gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit të 

Lartë Gjyqësor për vitin 2020”, pasqyrohet se sistemi gjyqësor në vendin tonë parashikon një 
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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 çmon se konsideratat e mësipërme janë patur në vëmendje edhe nga 

legjislatori në kohën e parashikimit të rregullimeve ligjore specifike të Kodit të Procedurës 

Civile duke parashikuar 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.”. 

 20. Kolegji vlerëson se ligjvënësi, me ndryshimet e Kodit të Procedurës Civile përmes 

ligjit nr. 38/2017, ka parashikuar 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. 

 21. Nisur nga sa më sipër, Kolegji konkludon se mosveprimi i gjykatës nuk ka 

ndodhur për shkaqe subjektive që lidhen me vlerësime dhe qëndrime abuzive të gjyqtarëve 

relator, por për shkaqe të natyrës objektive që lidhen me pakësimin e ndjeshëm të numrit të 

gjyqtarëve që janë të caktuar për të shqyrtuar një numër shumë të lartë të çështjeve gjyqësore 

të depozituara pranë kësaj gjykate. 

   

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin 1/2 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 Bardhyl Ibra.  

Tiranë, më 17.01.2022 

 

           ANËTAR                             ANËTAR                                    KRYESUES 

 

      Asim VOKSHI      Medi BICI          Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 3/14/20 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 3/14/20 i Vendimit 

 

VENDIM 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

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

 

Sokol SADUSHI -Kryesues 

    Asim VOKSHI -Anëtar 

    Medi BICI                 -Anëtar   

 

sot më datë 17.01.2022, mori në shqyrtim kërkesën administrative nr. 20, datë regj. 

11.12.2019, që u përket palëve: 

 

KËRKUES:       Bardhyl Ibra 

 

PALË E INTERESUAR:   Ministria e Drejtësisë 

   Këshilli i Lartë Gjyqësor (ish Këshilli Lartë i Drejtësisë) 

      Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile 

 

OBJEKTI: Konstatimin e cenimit të së drejtës kushtetuese për një 

proces të rregullt ligjor si rezultat i mosgjykimit brenda 

një afati të arsyeshëm, të parashikuar nga shkronja a) e 

nenit 399/2 të Kodit të Procedurës Civile; neni 48/2 të 

Ligjit nr. 49/2012, datë 03.05.2012 të çështjes 

administrative të regjistruar në Gjykatën Administrative 

të Apelit me nr. 31138 – 04501 – 86 - 2017, datë 

11.09.2017 dhe detyrimin e kësaj gjykate për 

përshpejtimin e gjykimit të çështjes. 

Marrja e informacionit të nevojshëm për këtë çështje 

nga ana juaj kësaj gjykate, në bazë të nenit 399/4, 

paragrafi i parë i Kodit të Procedurës Civile. 

 

BAZA LIGJORE:    Neni 42/1, 42/2 dhe 43 i Kushtetutës; Neni 6/1 dhe 8 i 

KEDNJ; Ligji nr. 98/2016; shkronja “d” e nenit 399/2, 
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paragrafi 1 i nenit 399/4, neni 399/5, pika 1, shkronja 

“c” e nenit 399/8 të Kodit të Procedurës Civile; Ligji nr. 

49/2012; dhe Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 251, 

datë 20.11.2017. 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi dhe diskutoi në dhomë këshillimit 

çështjen në tërësi, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes. 

 

1. Kërkesa për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm nga pala kërkuese është 

paraqitur në Gjykatën e Lartë me datë 11.12.2019. Nëpërmjet shkresës nr. 2906 prot., datë 

18.12.2019 të Kancelarit të Gjykatës së Lartë është kërkuar informacion në Gjykatën 

Administrative të Apelit lidhur me ecurinë e gjykimit dhe qëndrimin e gjyqtarit relator. Me 

anë të shkresës nr. 2960/1 prot., datë 14.01.2020 gjyqtari relator ka parashtruar qëndrimin dhe 

bashkëlidhur edhe aktet respektive të fashikullit të gjykimit. Gjyqtari relator sqaron se çështja 

nuk është shqyrtuar ende, duke qenë se aktualisht po shqyrtohen akoma çështjet e regjistruara 

në periudhën shkurt - mars 2017. 

2. Në kushtet ku shqyrtimi i kërkesës është planifikuar për gjykim nga Kolegji në datë 

10.01.2022, është kërkuar përsëri mendimi i gjyqtarit relator,  i cili përmes shkresës së datës 

15.12.2021  ka sqaruar se për shkak të ngarkesës së volumit të madhe të dosjeve shtuar nga 

rishortimi i dosjeve të gjyqtarëve të larguar nga detyra, kalendari i shqyrtimit të çështjeve 

ndodhet në vitin 2016.  

3. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezultoi se z. Bardhyl Ibra ka paraqitur një ankim 

kundër disa subjekteve, duke i kërkuar atyre të japë informacion me anë të një dokumenti e 

cila të jetë kopje e njësuar me origjinalin. Padia është paraqitur me datë 31.05.2017. 

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 2469, datë 

05.06.2017 ka vendosur: “Mospranimin e ankesës.”. 

5. Gjykata e shkallës së parë ka arsyetuar se ligji ka parashikuar si mjet mbrojtje për 

gjykatën e shkallës së parë padinë dhe jo ankimin dhe se për rrjedhojë mjeti i zgjedhur nga 

pala ankuese është në kushtet e mosplotësimit të elementeve formale të tij, për rrjedhojë 

ankesa nuk duhet të pranohet. 

6. Kundër vendimit të gjykatës së shkallës së parë ka ushtruar ankim pala ankuese me 

datë 01.08.2017. Pala paditëse ka pretenduar se, në bazë dhe për zbatim të nenit 24 pika 6 të 

ligjit nr. 119/2014, atij i ka lindur e drejta t’i drejtohet gjykatës dhe se ai këtë ka bërë. Ai ka 

kërkuar prishjen e vendimit të gjykatës së shkallës së parë dhe kthimin e çështjes për rigjykim 

në tjetër trup gjykues. 

7. Kërkuesi ka paraqitur kërkesë për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm me 

datë 11.12.2019. Në kërkesë është pretenduar se: 
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- Çështja në Gjykatën Administrative të Apelit është regjistruar me datë 11.09.2017 

dhe deri më me datë 23.11.2019 nuk ka asnjë veprim për planifikimin e gjykimit; 

- Kanë kaluar afatet ligjore, konkretisht neni 48 pika 2 i Ligjit nr. 49/2012 që ka 

parashikuar se gjykimi në apel duhet të përfundojë brenda 30 ditëve nga momenti i paraqitjes 

së ankimit neni 399/2 i Kodit të Procedurës Civile; 

- Mosha e thyer 69 vjeçare dhe sëmundjet patologjike nuk mundet të lejojë vonesa në 

gjykimin e çështjes; 

- Faji mundet të jetë i shtetit që nuk ka plotësuar vendet boshe nëpër gjykata, por 

detyra e paditësit për të paguar taksa dhe për të votuar është plotësuar rregullisht nga ai dhe 

nuk duhet të vuajë parregullsitë e shtetit; 

- Gjykata e Lartë duhet të vendosë konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm të 

gjykimit dhe marrjen e informacioneve të nevojshme nga Gjykata Administrative e Apelit. 

8. Nuk rezulton të ketë pasur kërkesa për përshpejtimin e gjykimit, sipas nenit 460 të 

Kodit të Procedurës Civile. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 

 

 9. Kërkesa është paraqitur pranë Gjykatës së Lartë në datë 11.12.2019. 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 ankimi me nr. Regj. Themeltar 31138-

04501-86-2017, datë 11.09.2017 lidhur me çështjen me objekt detyrimin e palës së paditur 

Ministria e Drejtësisë për dhënie informacioni.  

 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. 

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

Procedurës Civile. Gjithashtu kërkesa është e shoqëruar edhe me të gjitha aktet e tjera të 

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

 12. Rezulton se çështja 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). Që nga regjistrimi i çështjes në Gjykatën Administrative të Apelit  (më datë 11.09.2017) 

dhe deri në paraqitjen e kësaj kërkese (më datë 11.12.2019) ka kaluar një kohë prej 2 (dy) 

vite, e 3 (tre) muaj. Nisur nga afatet e mësipërme rezulton qartazi se është tejkaluar afati i 

parashikuar në nenin 399/2 shkronja a) të Kodit të Procedurës Civile. 

 13. Gjykata Europiane e të  Drejtave të Njeriut në jurisprudencën e kësaj ka analizuar 

rast pas rasti kohëzgjatjen e gjykimeve tej afatit të arsyeshëm duke elaboruar disa kritere që 

duhet të merren në konsideratë : a) kompleksiteti faktik dhe ligjor çështjes; b) sjellja e organit 

procedues si edhe e personave të tjerë publik që kanë detyrime kushtetuese dhe ligjore për 

administrimin e drejtësisë; c) sjellja e palëve; d) rëndësia që ka çështja për palët apo rreziku 

që passjell për to vonesa.  

 14. 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 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) 

 15. 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, datë 15.07.1982 të 

GJEDNJ) 

 16. 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) 

 17. Çështja konkrete nuk paraqitet komplekse. Referuar natyrës së vendimmarrjes së 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë në vendimin nr. 2469, datë 05.06.2017,  

Gjykata Administrative e Apelit duhet të vlerësojë vendimin jopërfundimtar të mospranimit 

të ankesës nga ana e gjykatës së shkallës së parë.   

 18. Kolegji vlerëson 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. Kolegji çmon 

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

procesi i reformës. Komisioni i Venecias thekson se: “reforma në drejtësi, procesi i 

verifikimit të gjyqtarëve/prokurorëve në Shqipëri ishte i domosdoshëm 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 probleme të përkohshme praktike derisa të bëhet 

zëvëndësimi i tyre” (Shih European Commission for Democracy through laë (Venice 

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

 19. Në “Raportin mbi gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit të 

Lartë Gjyqësor për vitin 2020”, pasqyrohet 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 
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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. 

 20. Kolegji çmon se konsideratat e mësipërme janë patur në vëmendje edhe nga 

legjislatori në kohën e parashikimit të rregullimeve ligjore specifike të Kodit të Procedurës 

Civile duke parashikuar 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.”. 

 21. Kolegji vlerëson se ligjvënësi, me ndryshimet e Kodit të Procedurës Civile përmes 

ligjit nr. 38/2017, ka parashikuar 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. Nisur nga sa më sipër, Kolegji konkludon se mosveprimi i gjykatës nuk ka 

ndodhur për shkaqe subjektive që lidhen me vlerësime dhe qëndrime abuzive të gjyqtarëve 

relator, por për shkaqe të natyrës objektive që lidhen me pakësimin e ndjeshëm të numrit të 

gjyqtarëve që janë të caktuar për të shqyrtuar një numër shumë të lartë të çështjeve gjyqësore 

të depozituara pranë kësaj gjykate. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin 1/2 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 Bardhyl Ibra.  

 

Tiranë, më 17.01.2022 

 

 

           ANËTAR                              ANËTAR                                   KRYESUES 

 

      Asim VOKSHI       Medi BICI         Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 
Nr. 10/33 i Regjistrit Themeltar 
Nr. 10/33 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   
Medi BICI  - Anëtar 
 

sot më datë 17.01.2022, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen administrative nr. 
33/2021, që u përket palëve: 
 
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. 
 
Në çështjen administrative:  
 
PADITËS:    Viron Ruçi   
 
I PADITUR:    Ministria e Drejtësisë 
    Ministria e Shëndetësisë 
    Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 
 
OBJEKTI: Shpërblim dëmi si rezultat i veprimeve të padrejta të organeve 

shtetërore duke mbajtur në ambiente të papërshtatshme të 
papërgjegjshmin Viron Ruçi jo në një institucion mjekësor të 
specializuar por në kushtet e burgut për të dënuarit duke u vënën 
nën torturë ose trajtim ose ndëshkim çnjerëzor që ka sjellë si 
pasojë rëndimin e shëndetit. 
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KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 
 

pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Asim Vokshi dhe diskutoi në dhomë këshillimit çështjen në 
tërësi, 
 

 VËREN: 
 

I. Rrethanat e çështjes 
 

1. Nga shqyrtimi ka rezultuar se kërkesëpadia e paditësit Viron Ruci me objekt shpërblim 
dëmi si rezultat i veprimeve të padrejta të organeve shtetërore duke mbajtur në ambiente të 
papërshtatshme të papërgjegjshmin Viron Ruçi, është regjistruar në Gjykatën Administrative të  
Shkallës së Parë Vlorë me datë 22.07.2015 

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë me vendimin nr. 412, datë 
24.03.2017 ka vendosur:  

“Rrëzimin e kërkesëpadisë...”. 
3. Kundër vendimit ka ushtruar ankim pala paditëse Viron Ruçi. Me datë 02.06.2017 në 

Gjykatën Administrative të Apelit është regjistruar çështja pranë kësaj gjykate. 
4. Me datë 24.09.2021 kërkuesi Viron Ruçi ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë kërkesë për 

konstatimin i shkeljes dhe përshpejtimi i procedurave për gjykimin e çështjes administrative. 
5. Rezulton se çështja nëpërmjet procedurës së shortit i ka kaluar për gjykim disa gjyqtarëve. 

Me shkresën nr. 1972/1 prot., datë 13.12.2021 kancelari i Gjykatës Administrative të Apelit ka 
informuar se çështja me nr. 31023-02937-86-2017 me shortin e datës 30.07.2021 i ka kaluar për 
shqyrtim gjyqtares A. Gazidede, e cila me vendimin nr. 23.11.2021 të Kolegjit të Posaçëm të 
Apelimit është shkarkuar nga detyra. 
 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 
 

6. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se kërkesa është 
paraqitur nga një subjekt i legjitimuar. Viron Ruçi rezulton të jenë në cilësinë e paditësit në 
procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar ankimi me nr. regj. themeltar 31023-02937-86-
2017, datë 02.06.2017. 

7. 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. 

8. 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. 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) 
 9. 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). 



3 
 

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.  
 10. Gjykata Evropiane 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) 
 11. 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 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) 
 12. Për sa i përket sjelljes së kërkuesit, ky kriter lidhet me mënyrën se si janë sjellë palët në 
proces ndaj procedimit. Kujdesin 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, datë 15.07.1982 të GJEDNJ) 
 13. 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) 
 14. Në çështjen objekt gjykimi konstatohet 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 mbi 4 vite. 
 15. 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.  
 16. Kolegji vlerëson 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 
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për qytetarët në tejzgjatjen e afateve për gjykimin e çështjeve gjyqësore. Kolegji çmon se këto 
vështirësi janë proporcionale në raport me të mirën e përgjithshme që padyshim krijon procesi i 
reformës. 
 17. Komisioni i Venecias thekson 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). 
 18. 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 “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.” 
 19. Kolegji vlerëson se ligjvënësi, me ndryshimet e Kodit të Procedurës Civile përmes ligjit 
nr. 38/2017, ka parashikuar 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. 
 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 relator. Rezulton se shqyrtimi i 
çështjeve bëhet duke marrë në konsideratë çështjen më të hershme të regjistruar, e duke lejuar 
përshpejtim vetëm brenda kufijve që lejon ligji. 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, nuk do të kemi cenim 
të këtij standardi.  

21. 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 të kufizuar burimesh njerëzore dhe një numri tepër të lartë të stokut të çështjeve. 
Konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe urdhërimi i marrjes së masave konkrete për 
përshpejtimin e gjykimit, është një institut që synon të korrektojë rastet e neglizhencave të rënda 
apo veprimeve qartazi të parregullta nga gjykatat, 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). 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, nuk 
ka vend që të urdhërohet shqyrtimi me përshpejtim i kësaj çështje, duke lënë pa gjykuar çështje 
të tjera më të vjetra, të cilat edhe ato duhet të gjykohen sipas radhës së paraqitjes në gjykatë. 
 22. 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 
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vendimmarrjes së gjykatës nuk duhet të sakrifikohet për sasinë e afatit të arsyeshëm apo edhe 
ekonominë gjyqësore në tërësi. 
 23. Për rrjedhojë, Kolegji çmon 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 bazuar në nenin  të ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat 

administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” i ndryshuar dhe nenit 399/8 të 
pika 1 shkronja b)  të Kodit të Procedurës Civile, 

 
VENDOSI: 

 
Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit Viron Ruçi. 
Ky vendim është përfundimtar dhe i formës së prerë. 
 

Tiranë, më 17.01.2022 
 

 
          ANËTAR                                ANËTAR                                        KRYESUES 
 

MEDI BICI                                ASIM VOKSHI                              SOKOL SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 6/29 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 6/29 i Vendimit 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

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

 

Sokol SADUSHI  - Kryesues 

    Asim VOKSHI             - Anëtar   

Medi BICI   - Anëtar 

 

sot më datë 17.01.2022, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen administrative 

nr. 29/2021, që u përket palëve: 

 

KËRKUES:       Ismet Isufi 

 

OBJEKTI:      Konstatimin e cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të 

rregullt ligjor si rezultat i mosgjykimit brenda një afati të 

arsyeshëm, në shkelje të nenit 6/1 të KEDNJ. 

  Detyrimin e Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë për 

përshpejtimin e procesit të rigjykimit të çështjes në kohë sa më 

të shpejtë të mundur në respektim të dispozitave Kushtetuese 

dhe ligjit.  

 

BAZA LIGJORE:  Neni 42 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenet 6 dhe 

13 të KEDNJ, nenet 4, 14, 28, 171/a dhe 399/1-12 të Kodit të 

Procedurës Civile, nenet 3, 48/2, 60/2 të ligjit nr. 49/2012. 

 

Në çështjen administrative:  

 

PADITËS:    Ismet Isufi 

 

I PADITUR:    Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore  

 

OBJEKTI: Kundërshtim vendimi për caktim pensioni të parakohshëm për 

vjetërsi shërbimi dhënë nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve 

Shoqërore Tiranë me datë fillimi 01.01.1999 për 

pabazueshmëri në ligj dhe detyrimin e kësaj drejtorie të 

indeksojë dhe të rillogarisë pensionin në zbatim të nenit 7 dhe 

11 të ligjit nr. 8087, datë 13.03.1996 për sigurimin shoqëror 

suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura në 

Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar dhe të nenit 5 dhe 6 të 
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ligjit nr. 8521, datë 30.07.1999. duke zbatuar formulën 

llogaritëse që parashtron neni 6. 

Detyrimin e DRSSH Tiranë të bëjë indeksimin. rillogaritjen. 

ndryshimin e masës së pensionit në zbatim të ligjeve që kanë 

qenë në fuqi gjatë kohës së përfitimit të pensionit të 

parakohshëm për vjetërsi shërbimi dhe të më japë diferencat që 

rezultojnë në kundërshtim vendimi për caktim pensioni të 

parakohshëm për vjetërsi shërbimi dhënë nga Drejtoria 

Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë me datë fillimi 

01.01.1999 për pabazueshmëri në ligj dhe detyrimin e kësaj 

drejtorie të indeksojë dhe të rillogarisë pensionin në zbatim të 

nenit 7 dhe 11 të ligjit nr. 8087, datë 13.03.1996 për sigurimin 

shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura 

në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar dhe të nenit 5 dhe 6 të 

ligjit nr. 8521, datë 30.07.1999, duke zbatuar formulën 

llogaritëse që parashtron neni 6. Detyrimin e DRSSH Tiranë të 

bëjë indeksimin, rillogaritjen. ndryshimin e masës së pensionit 

në zbatim të ligjeve që kanë qenë në fuqi gjatë kohës së 

përfitimit të pensionit të parakohshëm për vjetërsi shërbimi dhe 

të më japë diferencat që rezultojnë të paguara më pak. nga data 

1 Janar 1999 deri ne 16 Qershor 2011. sipas nenit 31. pika 3 e 

ligjit 9418, date 20.05.2005 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

çështjen në tërësi, 

 

 VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Nga shqyrtimi kërkesës dhe akteve bashkëlidhur rezulton se Gjykata Administrative e 

Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 3508, date 24.06.2014, ka vendosur: “Pranimin 

pjesërisht të kërkesëpadisë. Detyrimin e palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve 

Shoqërore Tirane që të rillogarisë dhe përcaktojë masën e pensionit të parakohshëm për 

vjetërsi shërbimi paditësit Ismet Selim Isufi, në masën 50% të pagës referuese se bashku me 

shtesat 2% për çdo vit të vjetërsisë së shërbimit mbi 15 vjet duke aplikuar rritjet e përvitshme 

sipas VKM-ve përkatëse si dhe pagimin e diferencave të rezultuara nga shuma e përfituar 

nga paditësi, nga data e lindjes së të drejtës deri në datën 01.07.2009. Rrëzimin e kërkimit te 

kërkesëpadisë për detyrimin e palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore 

Tiranë që të rillogarisë dhe përcaktojë masën e pensionit të parakohshëm për vjetërsi 

shërbimi paditësit Ismet Selim Isufi si dhe t'i paguajë diferencat nga rillogaritja e pensionit të 

parakohshëm të ushtarakut nga data 01.07.2009 deri në datën 16.06.2011. si te pabazuar ne 

ligj. 

2. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 2418, datë 27.07.2016, ka 

vendosur: “Ndryshimin e vendimit nr. 3508, date 24.06.2014 të Gjykatës Administrative te 

Shkallës së Parë Tiranë. Pranimin e pjesshëm të padisë Detyrimin e palës së paditur 

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tirane ri paguaje paditësit Ismet Isufi shumën 

prej 294 694 dyqind e nëntëdhjetë e katër mije e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër) lekë si 
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diferencë e papaguar për periudhën 13.05.2004 deri në datë 30.06.2009. Rrëzimin e padisë 

në lidhje me kërkimet e tjera si të pabazuar ne ligj.” 

3. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs pala paditëse. 

4. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë me vendimin nr. 346 datë 03.05.2017 ka 

vendosur: “ Prishjen e vendimit nr. 2418 datë 27.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit 

dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trupë gjykues.” 

5. Çështja është regjistruar në Gjykatën Administrative të Apelit me datë 16.06.2017  me 

nr. akti 14927. Aktualisht mbi bazën e shortit të datës 31.10.2019 çështja i është shortuar 

gjyqtares Blerona Hasa. 

6. Në këto rrethana, kërkuesi i është drejtuar Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, 

në datën 24.05.2021, me kërkesë për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm për 

gjykimin e mosmarrëveshjes nga Gjykata Administrative e Apelit. 

7. 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.  

8. Në informacionin e parashtruar me datë 13.12.2021 nga gjyqtari relator i çështjes znj. 

Blerona Hasa është paraqitur shkaku i mosplanifikimit për gjykim të çështjes nr. regj. 

themeltar 14927. 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. Gjyqtarja ka 

në ngarkim të saj 3700 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. Gjyqtarja ka deklaruar se ndodhet në gjykimin e çështjeve të regjistruara në muajin 

shtator të vitit 2016. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 

 

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

është paraqitur nga një subjekt i legjitimuar. Kërkuesi Ismet Isufi, rezulton të jenë në cilësinë 

e paditësit në procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar ankimi me nr. regj. themeltar 

14927, datë 16.06.2017. 

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 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) 

12. 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 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. Gjykata Evropiane 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 
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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. 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 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, 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, datë 15.07.1982 të 

GJEDNJ) 

16. 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 konstatohet 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 me shume se tre vite. 

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. Çështja ka të bëjë me 

mosmarrëveshjet që lindin për shkak të rishqyrtimit të pensionit nga organi publik Drejtoria 

Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë. 

19. 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, 

Kolegji vlerëson se 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, gjyqtarja relatore znj. Blerona Hasa pasi u njoh me kërkesën ka depozituar 

me datë 13.12.2021 ka paraqitur mendim me shkrim në lidhje me shkakun e mospalnifikimit 

për gjykim të çështjes nr. regj. themeltar 14927, datë 16.06.2017. Gjyqtarja relatore ka 

deklaruar se çështja nuk është gjykuar jo për shkak të mungesës së vullnetit por për shkak të 
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ngarkesës së jashtëzakonshme me çështje. Gjyqtarja ka deklaruar se ndodhet në gjykimin e 

çështjeve të regjistruara në shtator të vitit 2016. Gjyqtarja ka në ngarkim të saj 3700 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. 

20. Rezulton se mosveprimi i gjykatës nuk ka ndodhur për shkaqe subjektive që lidhen 

me vlerësime dhe qëndrime abuzive të gjyqtarit. Gjyqtarja relatore ka realizuar dhe një 

praktikë sesi merr në shqyrtim çështjet për të cilat ajo është në cilësinë e relatores. 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, nuk do të kemi cenim të këtij standardi. Gjyqtarja 

ka marrë të gjitha masat e nevojshme duke përcaktuar dhe kritere transparente për marrjen 

sipas radhës së vjetërsisë të çështjeve që i janë ngarkuar 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. Nisur nga sa më sipër, Kolegji konkludon se mosveprimi i gjykatës nuk ka ndodhur 

për shkaqe subjektive që lidhen me vlerësime dhe qëndrime abuzive të gjyqtarëve relator, por 

për shkaqe të natyrës objektive që lidhen me pakësimin e ndjeshëm të numrit të gjyqtarëve që 

janë të caktuar për të shqyrtuar një numër shumë të lartë të çështjeve gjyqësore të depozituara 

pranë kësaj gjykate. 

 

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” i ndryshuar dhe 

nenit 399/8 të pika 1 shkronja b)  të Kodit të Procedurës Civile, 

 

VENDOSI: 

 

Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit Ismet Isufi. 

Tiranë, më 17.01.2022 

 

          ANËTAR                            ANËTAR                                  KRYESUES 

 Medi BICI                                Asim VOKSHI                             Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 
Nr. 2/12/18 i Regj. Themeltar  
Nr. 2/12/18 i Vendimit 
 

V E N D I M 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 
Sokol SADUSHI Kryesues 

    Asim VOKSHI Anëtar 
Medi BICI  Anëtar  

 
 më datë 17.01.2022, në Dhomë Këshillimi mori në shqyrtim çështjen administrative 
me nr. regj. themeltar 12/18/10, datë regjistrimi 11.12.2019, që i përket: 

 
KËRKUES:  Bardhyl Ibra 
 
PALË E INTERESUAR:      

1. Ministria e Drejtësisë. 
2.   Migena Laska, gjyqtare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 
3.   Gjykata Administrative e Apelit. 

 
 

   OBJEKTI: Konstatimi i cënimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt 
ligjor, si rezultat i mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm, të 
parashikuar nga shkronja a) e nenit 399/2 të Kodit të Procedurës Civile, 
neni 48/2 i ligjit nr. 49/2012, datë 3.5.2012, “Për gjykatat administrative 
dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, të çështjes 
administrative të regjistruar në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë, 
me nr. 31138-06136-86-2017, datë 20.12.20017 dhe detyrimin e kësaj 
gjykate për përshpejtimin e gjykimit të çështjes. 

   Marrja e informacionit të nevojshëm për këtë çështje nga ana juaj, kësaj 
gjykate, në bazë të nenit 399/4, paragrafi i parë, Kodi i Procedurës Civile.  

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

Shqipërisë, nenet 6, pika 1 dhe 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut, Ligji nr. 98/2019, “Për organizimin e pushtetit Gjyqësor në 
Republikën e Shqipërisë, neni 48, pika 2, e Ligjit nr. 49/2012, datë 
3.5.2012, “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 
administrative”, shkronja “a” e nenit 399/2, nenet 399/4, 399/5, pika 1, 
shkronja “b” e nenit 396/6, pika 2 e nenit 399/7, shkronja “a” e pikës 1/a 
të nenit 399/8, të Kodit të Procedurës Civile, Vendimi nr. 251, datë 
20.11.2017 i Gjykatës Kushtetuese, Vendimi nr. 35, datë 17.7.2013, i 
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Gjykatës Kushtetuese, Vendimi nr. 14, datë 10.3.2016, i Gjykatës 
Kushtetuese. 

 
KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 
pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi dhe diskutoi në dhomë këshillimit 

çështjen në tërësi, 
 

I. Rrethanat e çështjes 
  
 1. Kërkuesi, Bardhyl Ibra, i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 
Tiranë me një padi, duke kërkuar detyrimin e palës së paditur, Ministria e Drejtësisë, që të 
ushtrojë inspektim dhe procedim disiplinor kundër gjyqtares Migena Laska, duke i’a 
paraqitur Këshillit të Lartë të Drejtësisë (KLD). 
 2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me Vendimin nr. 3360 (80-2017-
3435), datë 6.9.2017, ka vendosur:  
“- T’i kthejë palës paditëse, Z. Bardhyl Ibra, padinë administrative me nr. 3447 (31025-
03347-80-2017) Regjistrimi, viti 2017 regjistrimi, së bashku me aktet bashkëlidhur saj. 
- Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës paditëse.”. 
 3. Kundër vendimit nr. 3360 (80-2017-3435), datë 6.9.2017, të Gjykatës 
Administrative të Shkallës së Parë Tiranë ka paraqitur ankim paditësi, Bardhyl Ibra, i cili ka 
kërkuar prishjen e këtij vendimi dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë të njëjtës gjykatë. 
 4. Më datë 20.12.2017, ankimi është regjistruar në Gjykatën Administrative të Apelit, 
me nr. regj. themeltar 31138-06136-86-2017 dhe pas ndjekjes së procedurave të shortit, i ka 
rënë për shqyrtim gjyqtares Lindita Sinanaj. 
 5. Më datë 11.12.2019, kërkuesi (paditësi) Bardhyl Ibra ka paraqitur në Gjykatën e 
Lartë kërkesën objekt shqyrtimi, sikundër është evidentuar në pjesën hyrëse të këtij vendimi. 
 - Nga data 20.12.2017 që është regjistruar çështja në Gjykatën Administrative të 
Apelit dhe deri më sot, datë 23.11.2019, bëjnë 23 muaj, pra, gati dy herë afatin maksimal i 
parashikuar në shkronjën “a”, të nenit 399/2, të Kodit të Procedurës Civile.  
 - Por neni 48/2 i Ligjit nr. 49/2012, datë 3.5.2012, “Për gjykatat administrative dhe 
gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative thotë: “Gjykata administrative e Apelit shqyrton 
çështjen brenda 30 ditëve nga data e ardhjes së ankimit nga gjykata ku është paraqitur 
ankimi.  
 - Mos gjykimi i kësaj çështjeje kaq të lehtë është një proces i parregullt ligjor dhe 
sidomos për mua që jam në një moshë të thyer prej 69 vjetësh dhe me mjaft sëmundje 
patologjike dhe kur do ta marr të drejtën në mënyrë ligjore ndaj kriminelëve që më kanë 
poshtëruar mua kaq shumë. 
 - Sigurisht kjo vonesë nuk ka ardhur për fajin tim, ndoshta dhe jo për fajin e Gjykatës 
Administrative të Apelit Tiranë, por ka ardhur më shumë nga vetë shteti, duke mos plotësuar 
vendet vakante që kanë qenë bosh nëpër gjykata. Megjithatë, unë si popull kam bërë punën 
time. Kam votuar rregullisht dhe kam paguar mjaft taksa dhe tatime dhe nuk më duhen shumë 
parregullsitë organizative të shtetit. 
 - Më përpara shqyrtimit të kësaj çështjeje kërkoj marrjen e informacionit të 
nevojshëm për këtë çështje nga ana juaj Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë në bazë të 
nenit 399/4, paragrafi i parë i KPC. 
 6. Në përgjigje të shkresës nr. 2904/2 prot., datë 13.1.2020, të Gjykatës së Lartë, me 
anën e së cilës kërkohej, krahas akteve të çështjes administrative, edhe mendimi me shkrim i 
trupës gjyqësore që do të shqyrtojë këtë çështje, gjyqtarja relatore Lindita Sinani ka 
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parashtruar, ndër të tjera, si vijon: “...Për shkak të volumit të madh të çështjeve në gjykim 
pranë kësaj gjykate, e për pasojë edhe të çdo gjyqtari, kjo çështje nuk është gjykuar ende. 
Ndërkohë, referuar kalendarit të çështjeve që janë në gjykim, e në të cilat jam caktuar si 
gjyqtare relatore, aktualisht janë përfshirë në këtë kalendar çështje që janë regjistruar në 
Gjykatën Administrative të Apelit në periudhën qershor-korrik 2017. Vlerësoj t’ju bëj me dije 
se, pranë kësaj gjykate, nuk është paraqitur ndonjë kërkesë nga palët ndërgjyqëse për 
përshpejtimin e gjykimit të çështjes, ndaj referuar parashikimeve të nenit 460, pika 3, të KPC 
nuk është iniciuar procedura për gjykimin e përshpejtuar të çështjes.”. 
 7. Me rishortimin e datës 30.7.2021, relatore e kësaj çështjeje është caktuar gjyqtarja 
Enkelejda Metaliaj (Softa). 
 8. Në përgjigje të shkresës nr. 4406 prot., datë 6.12.2021, të Gjykatës së Lartë, me 
anën e së cilës kërkohej mendimi me shkrim i gjyqtares relatore në Gjykatën Administrative 
të Apelit, gjyqtarja relatore Enkelejda Metaliaj (Softa) ka parashtruar, ndër të tjera, si vijon: 
“...Evidentoj se çështja në fjalë është regjistruar në Gjykatën Administrative të Apelit më datë 
20.12.2017 dhe me rishortimin e datës 30.7.2021 jam caktuar gjyqtare relatore për gjykimin 
e kësaj çështjeje... Për shkak të volumit të çështjeve që janë në gjykim, e në të cilat jam 
caktuar gjyqtare relatore, aktualisht janë përfshirë në këtë kalendar çështje që janë 
regjistruar në Gjykatën Administrative të Apelit në vitin 2016 dhe janar 2017. Çështja nuk 
është shqyrtuar brenda afateve ligjore jo për shkak të mungesës së vullnetit për ta shqyrtuar 
atë, por për shkak të ngarkesës time të jashtëzakonshme me çështje, ngarkesë, e cila është 
shtuar edhe më shumë pas rishortimit të dosjeve të gjyqtarëve të larguar nga detyra.”. 
 
 II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 
 
 9. 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. nr. 3360 (80-2017-
3435), datë 6.9.2017 i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Ndaj këtij vendimi 
është ushtruar ankim, ku dosja me nr. 31138-06136-86-2017, datë 20.12.2017, është 
regjistruar në Gjykatën Administrative të Apelit. 
 10. 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. 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 komponentët 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). 
 12. Kolegji çmon të nevojshme 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. 
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 13. 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). 
 14. 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 
interesave të përfshira në të, rëndësinë e fakteve, rëndësinë e zgjidhjes ligjore, numrin e 
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 Triggiani 
kundër Italisë, datë 19.02.1991; Manieri kundër Italisë datë 27.02.1992, Stefancic kundër 
Sllovenisë, datë 25.10.2012 të GJEDNJ). 
 15. 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, 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, datë 15.07.1982 të GJEDNJ). 
 16. 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 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). 
 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 këtë gjykatë dhe deri në paraqitjen 
e kësaj kërkese ka kaluar një kohë prej afro 2 vjetësh.  
 18. 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 verifikimin e kushteve formalo-procedurale  
për ngritjen e padisë. Nga ana tjetër, nuk konstatohet ndonjë sjellje 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. 
 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 lidhje me çështjen objekt gjykimi u 
konstatua se gjyqtari relator ka ndryshuar, si pasojë e procesit të verifikimit të 
gjyqtarëve/prokurorëve në Shqipëri. 
 20. 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 
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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. 
 21. 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 probleme 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). 
 22. 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 i 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 1 të Kodit të Procedurës 
Civile. 
 23. Për sa më sipër, nuk rezulton se mosveprimi i gjykatës 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.  
 24. 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. 
 25. Nisur nga sa më sipër, Kolegji konkludon se mosveprimi i gjykatës nuk ka 
ndodhur për shkaqe subjektive që lidhen me vlerësime dhe qëndrime abuzive të gjyqtarit 
relator, por për shkaqe të natyrës objektive që lidhen me pakësimin e ndjeshëm të numrit të 
gjyqtarëve që janë të caktuar për të shqyrtuar një numër shumë të lartë të çështjeve gjyqësore 
të depozituara pranë kësaj gjykate. Në këto rrethana, Kolegji vlerëson se duhet të vendoset 
rrëzimi i kërkesës, pasi nuk vërehet ndonjë zvarritje e qëllimshme e saj nga gjyqtari relator. 
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PËR KËTO ARSYE, 
 

 Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, mbështetur në nenin 399/8, pika 1, shkronja 
b) të Kodit të Procedurës Civile, 

 
V E N D O S I : 

 
Rrëzimin e kërkesës nr. regj. themeltar 12/18/10, datë regjistrimi 11.12.2019, të 

kërkuesit Bardhyl Ibra.             
 

   Tiranë, më 17.01.2022 
 

     ANËTAR                     ANËTAR                                         KRYESUES 
 
 Asim VOKSHI       Medi BICI    Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 
Nr. 9/32 i Regjistrit Themeltar 
Nr. 9/32 i Vendimit 
 

VENDIM 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

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

 
Sokol SADUSHI  - Kryesues 

    Asim VOKSHI             - Anëtar   
Medi BICI   - Anëtar 
 

sot më datë 17.01.2022, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen administrative 
nr. 32/2021, që u përket palëve: 
 
PADITËSE:       Drita Xheka 
 
OBJEKTI:      Konstatimin e cenimit të afatit të arsyeshëm për shkak të 

mosgjykimit në kohë pranë Gjykatës Administrative të Apelit. 
 
BAZA LIGJORE:  Nenet 399/1-a, 399/3, 399/4, 399/8, të Kodit të Procedurës 

Civile, 
 
Në çështjen administrative:  
 
PADITËS:    Drita Xheka  
 
OBJEKTI: Lëshimin e urdhërit të ekzekutimit per titullin 

ekzekutiv/vendimin 91482 administrativ nr. 5976, datë 
24.11.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 
Tiranë (të lënë në fuqi nga Gjykata Administrative e Apelit me 
vendimin administrativ 23.01.2018). Shpenzimet gjyqësore (të 
kërkesës, të mbrojtjes në gjyq dhe për gjykimin e saj) dhe 
shpenzimet e procedurës së ekzekutimit e tarifa për vënien në 
ekzekutim që, konsiderohen pjesë e shpenzimeve gjyqësore, t'u 
ngarkohen në mënyrë solidare palëve të paditura ose palës së 
paditur Shkëlqim Xheka. 

 
KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

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

çështjen në tërësi, 
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 VËREN: 
 

I. Rrethanat e çështjes 
 

1. Nga shqyrtimi ka rezultuar se kërkuesja ka qenë në cilësinë palës ndërgjyqëse në 
mosmarrëveshjen administrative për të cilën Gjykata Administrative Shkallës së Parë Tiranë, 
nr. 5976 (80-2015-4273). datë 24.11.2015, ka vendosur: "Pranimin e padisë së ngritur nga 
pala paditëse Prefekti i Qarkut Dibër. Shfuqizimin e plotë të aktit të marrjes së tokës në 
pronësi nr. 6991 datë 15.02.1999, të lëshuar nga komisioni i ndarjes së tokës fshati Homesh, 
Shupenzë, rrethi Bulqizë, në emër të familjes bujqësore të përfaqësuar nga Shkëlqim Haxhi 
Xheka. Kalimin në pronësi Shtet të sipërfaqes prej 6200 m², e njohur me emrin "Ballatina ", 
që i përket familjes bujqësore të përfaqësuar nga Shkëlqim Xheka.  

2. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 148, datë 23.01.2018 ka vendosur: 
"Lënien në fuqi të vendimit nr. 5976 datë 24.11.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës 
së Pare Tiranë.” Kërkuesja duke pretenduar se Gjykata Administrative Shkallës së Parë 
Tiranë nuk është shprehur në dispozitivin e vendimit që ai është ekzekutueshëm, kjo është 
bërë pengesë që vendimi të vihet në ekzekutim duke u kthyer në favor të shtetit sipërfaqja e 
tokës, në mënyrë që ajo me pas të ndjekë procedurat ligjore për përfitimin e saj.  

3. Ndodhur në kushte të tilla kërkuesja i është drejtuar Gjykatës Administrative të 
Shkallës së Parë Tiranë duke kërkuar lëshimin e urdhërit të ekzekutimit për titullin 
ekzekutiv/vendimin 91482 administrativ nr. 5976, datë 24.11.2015 të gjykatës administrative 
të shkallës së parë Tiranë. 

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 1475 regjistri 
themeltar, datë 27.11.2021, ka vendosur: “Mospranimin e kërkesës së kërkueses Drita 
Xheka...”                                                                                                                                                                                                                                           

5. Kundër vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, kërkuesja ka 
paraqitur  ankim me datë 22.02.2021, e cila 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 Tiranë më datën 08.03.2021, me nr. regjistri  themeltar 713, dhe pas ndjekjes së 
procedurave të shortit, i ka rënë për shqyrtim gjyqtares Blerona Hasa. 

7. Në këto rrethana, kërkuesja i është drejtuar Kolegjit Administrativ të Gjykatës së 
Lartë, në datën 15.07.2021, 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 13.12.2021 nga gjyqtari relator i çështjes znj. 
Blerona Hasa është paraqitur shkaku i mosplanifikimit për gjykim të çështjes nr. regj. 
themeltar 713. 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. Gjyqtarja ka 
në ngarkim të saj 3700 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. Gjyqtarja ka deklaruar se ndodhet në gjykimin e çështjeve të regjistruara në muajin 
shtator të vitit 2016. 

 
II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 

 
 10. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në Kolegji) konstaton se kërkesa është 
paraqitur nga një subjekt i legjitimuar. Kërkuesja Drita Xheka, rezulton të jenë në cilësinë e 
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kërkueses në procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar ankimi me nr. regj. themeltar 713, 
datë 08.03.2021. 
 11. 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. 
 12. 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 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) 
 13. 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 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.  
 14. Në çështjen objekt gjykimi konstatohet se në momentin e regjistrimit të kërkesës 
në Gjykatën e Lartë rezulton se çështja e nuk 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 
më datë 08.03.2021 dhe deri në paraqitjen e kësaj kërkese më datë 15.07.2021 ka kaluar një 
kohë 4 (katër) muaj e 7 (shtatë) ditë. Për rrjedhojë, Kolegji vlerëson se duhet të vendoset 
rrëzimi i kërkesës. 

 
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” i ndryshuar dhe nenit 399/2 
të pika 1 shkronja a)  të Kodit të Procedurës Civile, 

 
VENDOSI: 

 
     Rrëzimin e kërkesës së kërkueses  Drita Xheka 

 
Tiranë, më 17.01.2022 

 
          ANËTAR                             ANËTAR                                  KRYESUES 

MEDI BICI                              ASIM VOKSHI                         SOKOL SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 4/19/25 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 4/19/25 i Vendimit 

 

VENDIM 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

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

 

Sokol SADUSHI -Kryesues 

    Asim VOKSHI -Anëtar 

    Medi BICI                 -Anëtar   

 

sot më datë 17.01.2022, mori në shqyrtim kërkesën administrative nr. 25, datë regj. 

11.12.2019, që u përket palëve: 

 

KËRKUES:       Bardhyl Ibra 

 

PALË E INTERESUAR:   Ministria e Drejtësisë 

      Gjykata Administrative e Apelit 

 

OBJEKTI: Konstatimin e cenimit të së drejtës kushtetuese për një 

proces të rregullt ligjor si rezultat i mosgjykimit brenda 

një afati të arsyeshëm, të parashikuar nga shkronja a) e 

nenit 399/2 të Kodit të Procedurës Civile; neni 48/2 të 

Ligjit nr. 49/2012, datë 03.05.2012 të çështjes 

administrative të regjistruar në Gjykatën Administrative 

të Apelit me nr. 31138 – 04500 – 86 - 2017, datë 

11.09.2017 dhe detyrimin e kësaj gjykate për 

përshpejtimin e gjykimit të çështjes. 

Marrja e informacionit të nevojshëm për këtë çështje 

nga ana juaj kësaj gjykate në bazë të nenit 399/4, 

paragrafi i parë i Kodit të Procedurës Civile. 

 

BAZA LIGJORE:    Neni 42/1, 42/2 dhe 43 i Kushtetutës; Neni 6/1 dhe 8 i 

KEDNJ; Ligji nr. 98/2016; shkronja d) e nenit 399/2, 

paragrafi 1 i nenit 399/4, neni 399/5, pika 1, shkronja c) 

e nenit 399/8 të Kodit të Procedurës Civile; Ligji nr. 

49/2012; Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 251, datë 

20.11.2017. 
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KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi dhe diskutoi në dhomë këshillimit 

çështjen në tërësi, 

  

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes. 

 

            1. Kërkesa për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm nga pala kërkuese është 

paraqitur në Gjykatën e Lartë me datë 11.12.2019. Nëpërmjet shkresës nr. 2911 prot., datë 

18.12.2019 të Kancelarit të Gjykatës së Lartë është kërkuar informacion në Gjykatën 

Administrative të Apelit lidhur me ecurinë e gjykimit dhe qëndrimin e gjyqtarit relator lidhur 

me të. Me anë të shkresës datë 13.01.2020 gjyqtari relator ka parashtruar qëndrimin dhe 

bashkëlidhur edhe aktet respektive të fashikullit të gjykimit.  

2. Në kushtet ku shqyrtimi i kërkesës është planifikuar për gjykim nga Kolegji në datë 

10.01.2022, është kërkuar përsëri mendimi i gjyqtarit relator, i cili nuk është depozituar deri 

në kohën e marrjes në shqyrtim të kësaj kërkese. Nga verifikimi në sistemin elektronik të 

faqes zyrtare të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë rezulton se për çështjen konkrete 

është ndryshuar gjyqtari relator, pasi gjyqtari i mëparshëm është shkarkuar nga detyra dhe se 

statusi i çështjes është ende në përpunim.  

3. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezultoi se z. Bardhyl Ibra ka paraqitur një ankim 

kundër Ministrisë së Drejtësisë, duke i kërkuar asaj dhënien e informacionit. Padia është 

paraqitur në datë 31.05.2017. 

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë me vendimin nr. 3247 (80-2017-

3302), datë 20.07.2017 ka vendosur: “1. T’i kthejë palës paditëse, Bardhyl Ibra, padinë 

administrative me nr. 3551 (31025-03-80-2017), regjistrimi, viti 2017 regjistrimi, së bashku 

me aktet bashkëlidhur asaj.”. 

5. Gjykata e shkallës së parë ka arsyetuar se pala paditëse nuk ka paguar taksën mbi 

aktet dhe se për rrjedhojë padia është konstatuar me të meta. Gjykata, pasi ka pritur të 

plotësohen të metat dhe të metat nuk janë plotësuar, ka vendosur kthimin e padisë. 

6. Kundër vendimit të gjykatës së shkallës së parë ka ushtruar ankim pala ankuese me 

datë 01.08.2017. Pala paditëse ka pretenduar se nuk ishte i detyruar të paguajë taksën mbi 

aktet dhe se për rrjedhojë vendimi i gjykatës së shkallës së parë ishte i paligjshëm. 

7. Kërkuesi ka paraqitur kërkesë për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm me 

datë 11.12.2019. Në kërkesë është pretenduar se: 

- Çështja në Gjykatën Administrative të Apelit është regjistruar me datë 11.09.2017 

dhe deri më me datë 23.11.2019 nuk ka asnjë veprim për planifikimin e gjykimit; 

- Kanë kaluar afatet ligjore, konkretisht neni 48 pika 2 i Ligjit nr. 49/2012 që ka 

parashikuar se gjykimi në apel duhet të përfundojë brenda 30 ditëve nga momenti i paraqitjes 

së ankimit neni 399/2 i Kodit të Procedurës Civile; 
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- Mosha e thyer 69 vjeçare dhe sëmundjet patologjike nuk mundet të lejojë vonesa në 

gjykimin e çështjes; 

- Faji mundet të jetë i shtetit që nuk ka plotësuar vendet boshe nëpër gjykata, por 

detyra e paditësit për të paguar taksa dhe për të votuar është plotësuar rregullisht nga ai dhe 

nuk duhet të vuajë parregullsitë e shtetit; 

- Gjykata e Lartë duhet të vendosë konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm të 

gjykimit dhe marrjen e informacioneve të nevojshme nga Gjykata Administrative e Apelit. 

8. Nuk rezulton të ketë pasur kërkesa për përshpejtimin e gjykimit, sipas nenit 460 të 

Kodit të Procedurës Civile. 

 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 

 

  9. Kërkesa është paraqitur pranë Gjykatës së Lartë në datë 11.12.2019. 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 ankimi me nr. Regj. Themeltar 31138-

04500-86-2017, datë 11.09.2017 lidhur me çështjen me objekt detyrimin e palës së paditur 

Ministria e Drejtësisë për dhënie informacioni.  

 11.. 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. 

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

Procedurës Civile. Gjithashtu kërkesa është e shoqëruar edhe me të gjitha aktet e tjera të 

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

 13. Rezulton se çështja 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). Që nga regjistrimi i çështjes në Gjykatën Administrative të Apelit  (më datë 11.09.2017) 

dhe deri në paraqitjen e kësaj kërkese (më datë 11.12.2019) ka kaluar një kohë prej 2 (dy) 

vite, e 3 (tre) muaj. Nisur nga afatet e mësipërme rezulton qartazi se është tejkaluar afati i 

parashikuar në nenin 399/2 shkronja a) të Kodit të Procedurës Civile. 

 14. Gjykata Europiane e të  Drejtave të Njeriut në jurisprudencën e kësaj ka analizuar 

rast pas rasti kohëzgjatjen e gjykimeve tej afatit të arsyeshëm duke elaboruar disa kritere që 

duhet të merren në konsideratë : a) kompleksiteti faktik dhe ligjor çështjes; b) sjellja e organit 

procedues si edhe e personave të tjerë publik që kanë detyrime kushtetuese dhe ligjore për 

administrimin e drejtësisë; c) sjellja e palëve; d) rëndësia që ka çështja për palët apo rreziku 

që passjell për to vonesa.  

 15. 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 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) 
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 16. 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, datë 15.07.1982 të 

GJEDNJ) 

 17. 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) 

 18. Çështja konkrete nuk paraqitet komplekse. Referuar natyrës së vendimmarrjes së 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë në vendimin nr. 3247 (80-2017-3302), 

Gjykata Administrative e Apelit duhet të vlerësojë vendimin jopërfundimtar të kthimit të 

akteve nga ana e gjykatës së shkallës së parë.   

 19. Kolegji vlerëson 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. Kolegji çmon 

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

procesi i reformës. Në këtë drejtim Kolegji sjell në vëmendje se Komisioni i Venecias ka 

theksuar: “reforma në drejtësi, procesi i verifikimit të gjyqtarëve/prokurorëve në Shqipëri 

ishte i domosdoshëm 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 probleme 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). 

 20. Në “Raportin mbi gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit të 

Lartë Gjyqësor për vitin 2020”, pasqyrohet 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 
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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. 

 21. Kolegji vlerëson se konsideratat e mësipërme janë patur në vëmendje edhe nga 

legjislatori në kohën e parashikimit të rregullimeve ligjore specifike të Kodit të Procedurës 

Civile duke parashikuar 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.”. 

 22. Kolegji çmon se ligjvënësi, me ndryshimet e Kodit të Procedurës Civile përmes 

ligjit nr. 38/2017, ka parashikuar 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. 

 23. Nisur nga sa më sipër, Kolegji konkludon se mosveprimi i gjykatës nuk ka 

ndodhur për shkaqe subjektive që lidhen me vlerësime dhe qëndrime abuzive të gjyqtarëve 

relator, por për shkaqe të natyrës objektive që lidhen me pakësimin e ndjeshëm të numrit të 

gjyqtarëve që janë të caktuar për të shqyrtuar një numër shumë të lartë të çështjeve gjyqësore 

të depozituara pranë kësaj gjykate. 

   

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin 1/2 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 Bardhyl Ibra.  

 

Tiranë, më 17.01.2022 

 

          ANËTAR                              ANËTAR                                  KRYESUES 

 

      Asim VOKSHI          Medi BICI        Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 5/28 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 5/28 i Vendimit 

 

VENDIM 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

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

 

Sokol SADUSHI -Kryesues 

    Asim VOKSHI -Anëtar 

    Medi BICI                 -Anëtar   

 

sot me datë 17.01.2022, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen administrative 

nr. 31003-072-2021 datë regjistrimi 19.02.2021, që u përket palëve: 

 

KËRKUES:       Sokol Kola 

 

PALË E INTERESUAR:   Këshilli i Ministrave 

      Bashkia Fier 

   Agjencia Shtetërore e Kadastrës Drejtoria e 

Përgjithshme 

   Agjencia Shtetërore e Kadastrës Drejtoria Vendore Fier 

   Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Tiranë.  

 

OBJEKTI: Gjykimi i kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit 

të arsyeshëm, përshpejtimin e procedurave dhe 

shpërblimin e dëmit. 

 

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

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi dhe diskutoi në dhomë këshillimit 

çështjen në tërësi 
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VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes. 

 

         1. Kërkuesi Sokol Kola, në datën 20.10.2016, i është drejtuar Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, duke kërkuar, në thelb, 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. Kjo pronë e fituar me vendimin e KKKP Fier 

është regjistruar në Zyrën e Hipotekave Fier, sipas notës së transkriptimit nr. 1143, datë 

05.07.1996. 

 2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 4949 (80-

2016-4982), datë 25.10.2016, ka vendosur: “-Të shpallë moskompetencën tokësore dhe 

dërgimin e akteve Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.”. 

 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 këtij vendimi ka ushtruar ankim paditësi Sokol Kola duke kërkuar prishjen 

e vendimit nr. 2035, datë 07.12.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë 

dhe vazhdimin e gjykimit.  

 5. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 1782 (86-2019-2052), 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. Mbi rekursin e ushtruar nga Avokatura e Shtetit, kjo çështje është regjistruar për 

gjykim në Gjykatën e Lartë dhe ende nuk është shqyrtuar.  

 7. Kërkuesi ka paraqitur pranë Gjykatës Administrative të Apelit me datë 25.11.2019, 

një kërkesë për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm.  

 8. Në këtë kërkesë parashtrohet si vijon:  

 “-Duke u ndodhur para faktit se vazhdimi i gjykimit të çështjes deri në momentin e 

dorëzimit të kërkesës nuk ka filluar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe 

për më tepër kjo gjykatë refuzon në vazhdimësi të ekzekutoj vendimin e Gjykatës 

Administrative të Apelit dhe të filloj gjykimin, ndërkohë padia është paraqitur para tre 

vjetësh, për këtë arsye kërkoj aplikimin e nenit 399/1 të Kodit të Procedurës Civile.  

 -Gjykata Administrative e Shkallës së Parë ka refuzuar të gjykoj padinë dhe vazhdon 

të refuzojë gjykimin duke abuzuar me të drejtën time. Gjykata Administrative e Shkallës së 

Parë nuk ekzekuton vendimin e Gjykatës Administrative të Apelit e cila e detyron të vazhdoj 

gjykoj.”. 

 9. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 6, datë 21.01.2021 ka 

vendosur: “-Të shpall moskompetencën funksionale të Gjykatës Administrative të Apelit për 
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shqyrtimin e kërkesës me nr. 10/3 (31138-04227-86-2-19), datë regjistrimi..; - Dërgimin e 

akteve për kompetencë gjykimi në Gjykatën e Lartë.”. 

 10. Në marrjen e këtij vendimi gjykata ka vlerësuar se në kushtet ku dosja gjyqësore 

ndodhet për gjykim pranë Gjykatës së Lartë, në referim të nenit 399/6 të Kodit të Procedurës 

Civile, kërkesa objekt gjykimi nuk është në kompetencën e saj funksionale. 

       

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 

 

  11. Kolegji vlerëson se vendimi nr. 6, datë 21.01.2021 i Gjykatës Administrative të 

Apelit është marrë në zbatim të gabuar të ligjit, si i tillë ky vendim duhet të prishet dhe 

çështja duhet të kthehet për vijimin e gjykimit pranë kësaj gjykate, si gjykata kompetente për 

tu shprehur lidhur me kërkesën për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm të paraqitur 

nga kërkuesi.  

 12. Neni 399/6 i Kodit të Procedurës Civile parashikon:  

“ 1. Kërkesa për konstatimin e shkeljes dhe përshpejtimin e procedurave i drejtohet 

gjykatës kompetente, sipas llojit të mosmarrëveshjes penale, civile ose administrative si më 

poshtë:  

 a) në rastet kur çështja, në të cilën pretendohet të ketë shkelje, është duke u gjykuar në 

gjykatën e shkallës së parë, kërkesa shqyrtohet nga gjykata e apelit, në juridiksionin e të cilës 

ndodhet gjykata e shkallës së parë;  

 b) në rastet kur çështja në të cilën pretendohet të ketë shkelje, është duke u gjykuar në 

gjykatat e apelit, kërkesa shqyrtohet nga kolegji përkatës i Gjykatës së Lartë;  

  c) në rastet kur çështja në të cilën pretendohet të ketë shkelje, është duke u gjykuar në 

Gjykatën e Lartë, kërkesa shqyrtohet nga një kolegj tjetër i Gjykatës së Lartë;  

 ç) në rastet kur çështja, në të cilën pretendohet të ketë shkelje, është në procedurë 

ekzekutimi, kërkesa gjykohet nga gjykata e shkallës së parë, kompetente për ekzekutimin, 

sipas rregullave në fuqi.”. 

 13. Kolegji vlerëson se vendimi nr. 6, datë 21.01.2021 i Gjykatës Administrative të 

Apelit është rrjedhojë e interpretimit të gabuar të ligjit. Gjykata Administrative e Apelit, 

bazuar në interpretimin literal të dispozitës së mësipërme, ka vlerësuar se në kushtet kur për 

çështjen është ushtruar rekurs dhe dosja ndodhet për gjykim pranë Gjykatës së Lartë, atëherë 

kompetencën për shqyrtimin e kërkesës për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm, e ka 

Gjykata e Lartë, pavarësisht faktit se kërkuesi  ka pretenduar tejzgjatje të procedurave dhe 

qëndrim abuziv të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, e cila sipas 

pretendimeve të tij, duhet të vijoj me gjykim e çështjes, sipas urdhërimit në dispozitivin e 

vendimit nr. 1782 (86-2019-2052), datë 11.06.2019 të Gjykatës Administrative të Apelit.  

 14. Qëllimi i ligjvënësit në përcaktimin e kompetencës funksionale për gjykimin e 

kërkesës për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm, është që gjykata e cila ushtron 

juridiksion rishikues ndaj vendimit të gjykatës më të ulët për themelin e çështjes, të ushtroj 

juridiksion fillestar sa i përket kërkesës për konstatim të shkeljes së afatit të arseyshëm të 

gjykatës më të ulët në të cilën po zvarritet gjykimin. Ligjvënësi, duke patur në vlerësim 

parimin e subsidiaritetit, ka sanksionuar se ashtu siç gjykohet mbi ligjshmërinë e vendimit të 

gjykatës më të ulët nga gjykata më e lartë, në mënyrë analoge, vlerësohet edhe veprimtaria 
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gjyqësore, administrimi i procesit të dhënies së drejtësisë si dhe sjellja e palëve nga gjykata 

rishikuese në funksion të konstatimit ose jo të shkeljes së afatit të arsyeshëm për gjykimin e 

çështjes.  

 15. Në rastin në gjykim, kërkuesi nuk ka kërkuar konstatimin e shkeljes së afatit të 

arsyeshëm nga Gjykata e Lartë, por nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë. 

Kërkuesi ka pretenduar se Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë nuk ekzekuton 

vendimin e Gjykatës Administrative të Apelit e cila e detyron të vazhdoj gjykimin, për 

rrjedhojë në datën 25.11.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës Administrative të Apelit, kërkesën 

objekt gjykimi.  

 16. Në drejtim të zgjidhjes së drejtë të kërkesës së kërkuesit Sokol Kola, në aspektin 

substancial, ushtrimi i rekursit nga ana e Avokaturës së Shtetit dhe dërgimi i çështjes për 

gjykim pranë Gjykatës së Lartë është i një rëndësie thelbësore. Nga ana tjetër, fakti që dosja 

ndodhet për gjykim pranë Gjykatës së Lartë, është një fakt tërësisht irelevant në drejtim të 

përcaktimit të kompetencës funksionale të gjykatës që duhet të gjykoj kërkesën për shkelje të 

afatit të arsyeshëm të gjykatës së shkallës së parë.  

 17. Kërkuesi pretendon se Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë vazhdon 

të refuzoj gjykimin duke pretenduar abuzim me të drejtat e tij, për rrjedhojë gjykata 

kompetente për shqyrtimin e kërkesës, në mbështetje të nenit 399/6 të KPC, është Gjykata 

Administrative e Apelit.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin 63 shkronja c) të ligjit nr. 49/2012, 

pas ndryshimeve me ligjin nr. 49/2021,  

 

 

VENDOSI: 

 

Prishjen e vendimit nr. 6, datë 21.01.2021 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe 

dërgimin e çështjes për rigjykim pranë kësaj gjykatë me të njëjtin trup gjykues. 

 

Tiranë, më 17.01.2022 

 

          ANËTAR                              ANËTAR                                  KRYESUES 

 

      Asim VOKSHI           Medi BICI        Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 11/34 i Regj. Themeltar 

Nr. 11/34 i Vendimit 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

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

 

Sokol SADUSHI  Kryesues 

    Asim VOKSHI  Anëtar 

                          Medi  BICI                            Anëtar   

 

       sot më datë 17.01.2022 mori në shqyrtim, në dhomën e këshillimit, çështjen 

administrative me nr. 34 akti me: 

 

KËRKUES:       Petraq Groshi 

 

OBJEKTI:      Përshpejtimi i procedurës së shqyrtimit të çështjes nr. 31147-

05232-86-2017, datë 18.10.2017, në respektim të nenit 6/1 të 

KEDNJ, neni 42, pika 2 i Kushtetutës, nenit 3 pika 1 dhe 48, 

pika 2 i ligjit nr. 49/2012, neni 399/2, shkronja a), 399/6, 

shkronja b) dhe vendimit nr. 69, datë 17.11.2015 të Gjykatës 

Kushtetuese. 

 

BAZA LIGJORE:  Konventa Europiane “ Për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut 

dhe Lirive  Themelore”, neni 6/1; Kushtetuta neni 42, pika 2; 

Kodi i Procedurës Civile, neni 399/2 shkronja “a”, 399/6 

shkronja “b”; Ligji nr. 49, datë 03.05.2012 “Për gjykatat 

administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”, ndryshuar, neni 3, pika 1 dhe 48 pika 2; 

Vendimi i 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, 

VËREN: 

 

I.   Rrethanat e çështjes. 

 

1.Nga aktet e administruara në dosjen gjyqësore rezulton se, kërkuesi Petraq Groshi, ka 

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

Gjyqësor Durrës, me palë të paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Durrës. 
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2.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr.336, datë 07.02.2013 ka 

vendosur: “Pranimin e padisë se paditësit Petraq Groshi. Shfuqizimin e aktit administrative 

për caktimin të pensionit të parakohshëm për vjetërsi shërbimi , për ish –ushtarakun Petraq 

Groshi, nr.84 datë 25.04.2000, nga data 05.07.1999 (mosha 47 vjeç) që nga moment i lindjes 

së të drejtës për përfitimin e pensionit të parakohshëm. Detyrimin e palës se paditur për të 

llogaritur masën e pensionit të parakohshëm për vjetërsi shërbimi, sipas nenit 11 gërma a të 

ligjit nr. 8087 datë 13.03.1996 të ndryshuar nga nenin 6 i ligjit nr.8521 datë 30.07.1999 dhe 

ligjit nr. 9418 datë 20.05.2005 të ligjeve në vijim dhe VKM nr. 199 datë 22.04.1999 duke ju 

referuar përllogaritjes 15 vjet vjetërsi shërbimi 50% të pagës referuese, 50+(30 vjet-18) 2% 

=68% duke llogaritur nga e para 50% të pagës referuese plus 2(dy) % për çdo vite shërbimi 

mbi vjetërsinë dhe që është 14.359 x 50%+14.359 x 18%=9.765 leke.(paga referuese jo 

13449 lekë që ka dal nga llogarit e palës së paditur por 14.359 lekë). Detyrimin e palës së 

paditur për t’i paguar pensionin nga data 05.07.1999 e në vazhdim duke detyruar palën e 

paditur t’i paguaj paditësit plus shtesat që i takojnë dhe që janë diferencat midis pensionit 

maksimal në shkallë vendi me të cilën është paguar paditësi me pagën që i takon prej 68% të 

pagës referuese, si dhe indeksimin e saj sipas VKM nder vite. Shfuqizimin e vendimit për 

nxjerrjen debitor të paditësit dhe detyrimin e palës së paditur të heq detyrimin në shumën 

prej 138756 lekë për periudhën 01.12.2011-31.01.2017 si dhe t’i kthej pjesën e mbajtur 

(shuma përcaktuar me shënim në kartën e për përfitimin suplementar të ushtarakut nr 

003651). Shfuqizimin e aktit administrative të rillogaritjes bërë në bazë të ligjit nr. 10142, 

datë 15.05.2009. Detyrimin e palës së paditur që në rillogaritje duhet të këtë në konsideratë 

në këtë rillogaritje , pensionin e parakohshëm si duhet të ishte sipas ligjit, dhe interpretimi në 

Vendimin nr.33 të Gjykatës Kushtetuese” 

3.Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 380, datë 11.02.2012 ka vendosur: 

“Moskompetencën e Gjykatës së Apelit Durrës për gjykimin e çështjes. Dërgimin e akteve në 

Gjykatën Administrative të Apelit, si gjykatë kompetente”. 

4.Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 2042 datë 22.05.2014 

vendosi: “Prishjen e vendimit nr. 336, dt 07.02.2013 të Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës 

dhe pushimin e gjykimit te çështjes”. 

5.Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 00 - 2017 - 1735 i 

vendimit ( 599 ), datë 24.05.2017, ka vendosur” “Prishjen e vendimit nr. 2042 datë 

22.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim 

në po atë gjykate, por me tjetër trup gjykues.” 

6.Çështja është regjistruar në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë më datë 

18.10.2017, me nr. regjistri themeltar 31147-05232-86-2017 dhe pas ndjekjes së procedurave 

të shortit, i ka rënë fillimisht për shqyrtim gjyqtares Bernina Kondi. Pas shkarkimit të 

gjyqtares Bernina Kondi nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, çështja është rishortuar dhe i 

ka rënë për shqyrtim gjyqtares Rilinda Selimi, e cila nuk ka kryer asnjë veprim me dosjen. 

7.Kërkuesi, Petraq Groshi, në datën 01.11.2021 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. 31147-05232-86-

2017 të Gjykatës Administrative të Apelit. 

8.Nëpërmjet shkresës nr. 3773/1 prot, datë 05.11.2021 të Kancelarit të Gjykatës së Lartë 

është kërkuar informacion në Gjykatën Administrative të Apelit lidhur me ecurinë e gjykimit 

dhe qëndrimin e gjyqtarit relator lidhur me të. 

9. Me anë të shkresës së datës 19.11.2021, gjyqtaria relatore ka parashtruar qëndrimin e 

saj se; “nuk është gjykuar brenda afateve ligjore për shkak të ngarkesës së jashtëzakonshme e 

cila është shtuar me rishortimin e dosjeve të gjyqtarëve të larguar nga detyra. Aktualisht janë 

përfshirë për t’u gjykuar, çështje të regjistruara në Gjykatën Administrative të Apelit në vitin 

2016 dhe se nga palët ndërgjyqëse nuk është paraqitur ndonjë kërkesë për përshpejtimin e 

gjykimit të çështjes”. 
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II. Vlerësimi i Kolegjit  

 

10. 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. 336, datë 07.02.2013 

i Gjykatës i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. Ndaj këtij vendimit është ushtruar ankim, 

ku dosja me nr. 31147-05232-86-2017, datë 18.10.2017 është regjistruar në Gjykatën 

Administrative të Apelit. 

11. 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. 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.  

12. 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)  

13. Kolegji 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. 

14. 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). 

15. 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 interesave të 

përfshira në të, rëndësinë e fakteve, rëndësinë e zgjidhjes ligjore, numrin e 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 datë 27.02.1992, Stefancic kundër Sllovenisë, datë 

25.10.2012 të GJEDNJ).  

16. 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, 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, datë 15.07.1982 të GJEDNJ). 

17. 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 
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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 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 Eëing 

kundër Mbretërisë së Bashkuar). 

18. Në çështjen objekt gjykimi konstatohet 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 këtë gjykatë dhe deri në paraqitjen 

e kësaj kërkese ka kaluar një kohë prej rreth 3 vite e 11 muaj. 

19. 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 përfitimin e pensionit, 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 sjellje 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. 

20. 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 lidhje me çështjen objekt gjykimi u 

konstatua se gjyqtari relator ka ndryshuar si pasojë e zbatimit të reformës në drejtësi, procesi i 

verifikimit të gjyqtarëve/prokurorëve në Shqipëri. 

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.  

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 laë (Venice Commision) Albania) 

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

23. 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 
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përgjegjësia për tejkalimin e afatit të fiksuar në nenin 399/2, pika 2 të Kodit të Procedurës 

Civile. 

24. 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. 

25. Kolegji vlerëson se me shkresën e datës 19.11.2021, gjyqtaria relatore ka parashtruar 

qëndrimin e saj se “nuk është gjykuar brenda afateve ligjore për shkak të ngarkesës së 

jashtëzakonshme e cila është shtuar me rishortimin e dosjeve të gjyqtarëve të larguar nga 

detyra. Aktualisht janë përfshirë për t’u gjykuar, çështje të regjistruara në Gjykatën 

Administrative të Apelit në vitin 2016 dhe se nga palët ndërgjyqëse nuk është paraqitur 

ndonjë kërkesë për përshpejtimin e gjykimit të çështjes, ndaj referuar parashikimeve të nenit 

460, pika 3 të K.P.C, nuk është iniciuar procedura për gjykimin e përshpejtuar”. 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.  

26. Nisur nga sa më sipër, Kolegji konkludon se mosveprimi i gjykatës nuk ka ndodhur 

për shkaqe subjektive që lidhen me vlerësime dhe qëndrime abuzive të gjyqtarit relator, por 

për shkaqe të natyrës objektive që lidhen me pakësimin e ndjeshëm të numrit të gjyqtarëve që 

janë të caktuar për të shqyrtuar një numër shumë të lartë të çështjeve gjyqësore të depozituara 

pranë kësaj gjykate. Në këtë rrethana, 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, mbështetur në nenin 399/8, pika 1, 

shkronja b) të Kodit të Procedurës Civile, 

 

VENDOSI: 

 

- Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit Petraq Groshi. 

 

Tiranë, më 17.01.2022 

 

           ANËTAR                               ANËTAR                               KRYESUES 

 

          Medi BICI                                 Asim VOKSHI                       Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 12/35 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 12/35 i Vendimit 

 

VENDIM 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

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

 

Sokol SADUSHI -Kryesues 

    Asim VOKSHI -Anëtar 

    Medi BICI                 -Anëtar   

 

Sot më datë 17.01.2022, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën 

administrative nr. 35, datë regj. 05.11.2021, që u përket palëve: 

 

KËRKUES:    “Maccaferri Balkans” shpk. 

 

PALË TË INTERESUARA:   Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve të 

Mëdhenj Tiranë. 

    Komisioni për shqyrtimin e Apelimeve 

Tatimore,Ministria e Financave. 

    Avokatura e Shtetit. 

    Gjykata Administrative e Apelit.  

 

OBJEKTI: Konstatimi i tejzgjatjes së procedurave të 

gjykimit të çështjes dhe përshpejtim i 

procedurave.  

 

BAZA LIGJORE:  Neni 399/1 e vijues i Kodit të Procedurës Civile. 

 

KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sokol Sadushi dhe diskutoi në dhomë këshillimit 

çështjen në tërësi, 

VËREN: 

I. Rrethanat e çështjes. 
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 1. Kërkuesi, “Maccaferri Balkans” shpk, i është drejtuar Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë me padi, duke kërkuar detyrimin e të paditurve (pasqyruar në cilësinë 

e palëve të interesuara në këtë gjykim), për anullimin/shfuqizimin e vendimit nr. 39, datë 

01.10.2018 të Komisionit për Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore për pjesën ku disponohet për 

ushtrimin e të drejtës së rimbursimit të detyrimit tatimor për shumën prej 59.598.627 lekë dhe 

anullimin/shfuqizimin e njoftim vlerësimit nr. 4300/6, datë 25.07.2018 të Drejtorisë Rajonale 

të Tatimpaguesve të Mëdhenj, pagimi nga organi tatimor në favor të paditësit të TVSH-së së 

rimbursueshme në shumën 59.598.627 lekë dhe i kamatvonesave përkatëse. 

 2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 4807 (80-

2018-4916), datë 31.12.2018, ka vendosur: “-Pranimin e kërkesëpadisë si të bazuar në ligj e 

në prova; -Shfuqizimin e njoftim-vlerësimit tatimor nr. 4300/6, datë 25.07.2018 të Drejtorisë 

Rajonale të Tatimpaguesve të Mëdhenj; -Shfuqizimin e vendimit nr. 39, datë 01.10.2018 të 

Komisionit për Shqyrtimin  e Apelimeve Tatimore, për pjesën që le në fuqi njoftim vlerësimin 

tatimor nr. 4300-6, datë 25.07.2018 të Drejtorisë Rajonale të Tatimpaguesve të Mëdhenj; -

Detyrimin e palës së paditur Drejtoria Rajonale e Tatimpaguesve të  Tiranë të rimbursojë 

palën paditëse për TVSH e zbritshme në masën 59.577.744 lekë..”. 

 3. Kundër vendimit nr. 4807 (80-2018-4916), datë 31.12.2018 të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ka ushtruar ankim Drejtoria e Tatimpaguesve të 

Mëdhenj, e cili ka kërkuar ndryshimin e vendimit dhe rrëzimin e kërkesëpadisë. 

 4. Në datën 13.03.2019, ankimi është regjistruar në Gjykatën Administrative të  

Apelit, me nr. regj. themeltar 31162-01020-86-2019, dhe pas ndjekjes së procedurave të 

shortit, i ka rënë për shqyrtim gjyqtarit K. S.  

5. Në datën 18.11.2021, në mbështetje të nenit 399/7 të Kodit të Procedurës Penale, 

nga ana e Gjykatës së Lartë, është kërkuar të përcillet mendimi i gjyqtarit relator. Me 

shkresën nr. 1575/1 prot., datë 26.11.2021, Gjykata Administrative e Apelit ka përcjell 

informacionin se me shortin e datës 02.07.2021 çështja objekt gjykimi i ka kaluar për 

shqyrtim gjyqtares Alkelina Gazidedja e cila me vendimin e datës 23.11.2021 të Kolegjit të 

Posaçëm të Apelimit është shkarkuar nga detyra. 

6. Kërkuesi ka paraqitur kërkesë për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm me 

datë 04.11.2021. Në kërkesë është pretenduar se: 

“ -Kërkuesi legjitimohet t’i drejtohet gjykatës me kërkesë për konstatimin e shkeljes së 

afatit të arsyeshëm, pasi dukshëm është tejkaluar afati ligjor i parashikuar në nenin 399/2 

paragrafi a), të Kodit të Procedurës Civile. Afat i arsyeshëm për gjykimin në shkallë të parë 

dhe në apel është një vit nga fillimi i tij. 

 -Ligji procedural ka parashikuar mjete ligjore efektive nëpërmjetë të cilave individëve 

u garantohet mbrojtja efektive në lidhje me pretendimet për cenimin e të drejtës për gjykim 

brenda një afati të arsyeshëm si dhe për ekzekutimin e vendimit të formës së prerë brenda një 

afati të arsyeshëm (shih vendimi nr. 3, datë 11.02.2021 të Gjykatës Kushtetuese). 

 -Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut është shprehur se ka shkelje të nenit 6 dhe 

13 të Konventës në shtyrjen e procesit gjyqësor përtej afateve të përcaktuara në Kodin e 

Procedurës Civile dhe se shteti duhet të marr masat e duhura që këto të drejta të 

respektohen. (Bara dhe Kola kundër Shqipërisë, vendimet nr. 43391/18 dhe 17766/19). 
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II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 

 

  7. Kërkesa është paraqitur pranë Gjykatës së Lartë në datë 04.11.2021. 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 ankimi me nr. Regj. Themeltar 31162-

01020-86-2019, datë 13.03.2019. 

 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. 

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

Procedurës Civile. Gjithashtu kërkesa është e shoqëruar edhe me të gjitha aktet e tjera të 

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

 10. Rezulton se çështja 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). Që nga regjistrimi i çështjes në Gjykatën Administrative të Apelit  (më datë 13.03.2019) 

dhe deri në paraqitjen e kësaj kërkese (më datë 04.11.2021) ka kaluar një kohë prej 2 (dy) 

vite, 7 (shtatë) muaj e 22 (njëzët e dy) ditë. Nisur nga afatet e mësipërme rezulton qartazi se 

është tejkaluar afati i parashikuar në nenin 399/2 shkronja a) të Kodit të Procedurës Civile. 

 11. Gjykata Europiane e të  Drejtave të Njeriut në jurisprudencën e kësaj ka analizuar 

rast pas rasti kohëzgjatjen e gjykimeve tej afatit të arsyeshëm duke elaboruar disa kritere që 

duhet të merren në konsideratë : a) kompleksiteti faktik dhe ligjor çështjes; b) sjellja e organit 

procedues si edhe e personave të tjerë publik që kanë detyrime kushtetuese dhe ligjore për 

administrimin e drejtësisë; c) sjellja e palëve; d) rëndësia që ka çështja për palët apo rreziku 

që passjell për to vonesa.  

 12. 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 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, 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, datë 15.07.1982 të 

GJEDNJ) 

 14. 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 
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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) 

 15. Çështja konkrete nuk paraqitet komplekse. Referuar natyrës së vendimmarrjes së 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, Gjykata Administrative e Apelit duhet të 

vlerësojë bazuaeshmërine në ligj të vendimin nr. 39, datë 01.10.2018 të Komisionit për 

Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore dhe njoftim vlerësimit nr. 4300, datë 25.07.2018 të 

Drejtorisë Rajonale të Tatimpaguesve të Mëdhenj nr. 4300/6, datë 25.07.2018.  

 16. Nga ana tjetër, nga shqyrtimi i dosjes përkatëse, nuk konstatohet ndonjë sjelle e 

palëve apo trupit gjykues 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. Gjithashtu nuk figuron që çështja të jetë pezulluar, të jetë 

shtyrë gjykimi për shkak të kërkesave të palës kërkuese. 

 17. Nga verifikimi në sistemin e faqes zyrtare të Gjykatës Administrative të Apelit 

konstatohet se statusi i çështjes është ende në përpunim. Në përgjigje të shkresës nr. 4084, 

datë 18.11.2021 të Gjykatës së Lartë, Gjykata Administrative e Apelit me shkresën kthim 

përgjigje nr. 1875/1 prot., datë 26.11.2021 ka sjell në vëmendje të gjykatës se çështja është 

shortuar në datë 02.07.2021 dhe i ka kaluar për shqyrtim gjyqtares e cila me vendimin e datës 

23.11.2021 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Nga aktet bashkëlidhur dosjes së vënë në 

dispozicion nga ana e Gjykatës Administrative të Apelit nuk konstatohet  kërkesë për 

përshpejtimin e gjykimit.    

 18. Kolegji vlerëson 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. Kolegji çmon 

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

procesi i reformës. Në këtë drejtim Kolegji sjell në vëmendje se Komisioni i Venecias ka 

theksuar: “reforma në drejtësi, procesi i verifikimit të gjyqtarëve/prokurorëve në Shqipëri 

ishte i domosdoshëm 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 probleme të përkohshme praktike derisa të bëhet zëvëndësimi i tyre” (Shih 

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

the appointment of judges to the Contitucional Court). 

 19. Në “Raportin mbi gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit të 

Lartë Gjyqësor për vitin 2020”, pasqyrohet 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 
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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. 

 20. Kolegji çmon se konsideratat e mësipërme janë patur në vëmendje edhe nga 

legjislatori në kohën e parashikimit të rregullimeve ligjore specifike të Kodit të Procedurës 

Civile duke parashikuar 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.”. 

 21. Kolegji vlerëson se ligjvënësi, me ndryshimet e Kodit të Procedurës Civile përmes 

ligjit nr. 38/2017, ka parashikuar 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. Nisur nga sa më sipër, Kolegji konkludon se mosveprimi i gjykatës nuk ka 

ndodhur për shkaqe subjektive që lidhen me vlerësime dhe qëndrime abuzive të gjyqtarëve 

relator, por për shkaqe të natyrës objektive që lidhen me pakësimin e ndjeshëm të numrit të 

gjyqtarëve që janë të caktuar për të shqyrtuar një numër shumë të lartë të çështjeve gjyqësore 

të depozituara pranë kësaj gjykate. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin 1/2 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 Maccaferri Balkans shpk. 

 

Tiranë, më 17.01.2022 

 

           ANËTAR                              ANËTAR                                      KRYESUES 

 

      Asim VOKSHI       Medi BICI          Sokol SADUSHI 
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