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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 
Nr. 2/8/3 i Regjistrit Themeltar 
Nr. 2/8/3 i Vendimit 
 

VENDIM 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

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

 
Sokol SADUSHI  - Kryesues 

    Artur KALAJA       - Anëtar   
Sokol BINAJ   - Anëtar 
 

sot më datë 14.02.2022, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen administrative nr. 
8/2020, që u përket palëve: 

 
 
KËRKUES:       Selman Gazidedja 
 
OBJEKTI:     Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e 

procedurës së gjykimit nga Kolegji tjetër i Gjykatës së Lartë, për sa 
i përket çështjes me nr. 31003-00307-00-2018, datë regjistrimi 
07.02.2018, në lidhje me vendimin nr. 4969 (80-2016-5012), datë 
25.10.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, 
ndryshuar me vendimin nr. regj. them. 16478/11684 (31018 
06087-86-2016), nr. vendimi 4685, datë 09.11.2017 të Gjykatës 
Administrative të Apelit; dhe Urdhërimin e Kolegjit Administrativ 
të Gjykatës së Lartë që ka të regjistruar çështjen me nr. 31003-
00307-00-2018, date regjistrimi 07.02.2018 të procedojë brenda 
një afati të arsyeshëm të shqyrtimit të kësaj çështjeje 

 
BAZA LIGJORE: Neni 42/2 i Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë; dhe Neni 6/1 i 

Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe 
Lirive Themelore; dhe Nenet 399/1, e vijues të Kodit të Procedurës 
Civile; dhe Neni 60, pika "2" e Ligjit Nr. 49/2012 "Për gjykatat 
administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative" 
të ndryshuar, dhe Vendimit Nr. 59, datë 16.09.2016, të Gjykatës 
Kushtetuese; dhe Vendimit Nr. 76, datë 04.12.2017, i Gjykatës 
Kushtetuese; dhe Vendimit Nr. 12, datë 05.03.2020, i Gjykatës 
Kushtetuese; dhe Vendimi i GJEDNJ, datë 25.11.1993, Muti Italisë 
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(kërkesa nr. vs 32/1993/427/506); dhe Vendimi i GJEDNJ, datë 
23.04.1998, Fisanoti vs. Italisë (kërkesa nr. 99/1997/883/1095). 

 
Në çështjen administrative:  
 
PADITËS:    Selman Gazidedja 
 
I PADITUR:    Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë 
 
OBJEKTI: Shfuqizimin tërësisht të vendimit nr. 398/2, datë 15.01.2016 "Për 

mbylljen e trajtimit të veçantë" dhe vendimit nr. s'ka, datë 
10.07.2015 "Për mbylljen e pensionit" dhe urdhër mbyllje nr. s'ka, 
datë sistem të DRSSH Tiranë. Detyrimin e të paditurit DRSSH 
Tiranë të rilidhë dhe të paguajë pensionin "trajtim i veçantë i 
minatorit" nga data 30.05.2015 (momenti i ndërprerjes) e në 
vazhdim; Detyrimin e të paditurit DRSSH Tiranë, të rillogarisë 
pensionin "trajtim i veçantë", nga data 01.01.2015, sipas kërkesës 
sime, të bazuar ne ligjin e ri 150/2014 dhe të paguajë tepricat 
kreditore që janë krijuar, nga data 01.01.2015 - 30.05.2015. 
Shpenzimet gjyqësore, avokatore, etj, në ngarkim të palës së 
paditur. 

 
KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 
pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe si bisedoi çështjen në tërësi në dhomë 

këshillimi, 
 

 VËREN: 
 

I. Rrethanat e çështjes 
 

1. Pala e paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore (në vijim DRSSH) Dibër, me 
vendimin nr. 1243, datë 03.09.2001 i ka caktuar paditësit Selman Gazidedja pension si minator 
nëntoke, në masën 8.536 lekë, me të drejtë pagese prej datës 01.04.2001, me vjetërsi totale 28 
vjet. Paditësit i është njohur si vjetërsi në punë periudha 26.02.1973-15.03.1976 në ushtri, 
15.03.1976-26.08.1982 polic, 15.02.1988-31.03.2001 nëntokë dhe 15.09.1982-14.02.1988 
punëtor. 

2. Pas verifikimit të vjetërsisë së paditësit në punë, është konstatuar se nga konfirmimi i 
pagave nga DRSSH Dibër për periudhën 01.01.1998-31.12.1999, këto të fundit janë me 
shënimin “ofiçinë”. Në vijim është kërkuar verifikimi me bordero nga DRSSH Dibër, e cila ka 
konfirmuar se për periudhën 01.01.1998-31.08.2000, paditësi ka punuar në profesionin punëtor 
magazine në sipërfaqe. Konstatohet se me vendimin e datës 10.07.2015 “Për mbylljen e 
pensionit” paditësit i është mbyllur pensioni i paguar deri në datën 30.05.2015 duke u shpallur 
debitor për shumën 2.102.069 lekë. 

3. Pala paditëse duke pretenduar se vendimmarrja e palës së paditur vjen në kundërshtim me 
ligjin, i është drejtuar gjykatës me kërkesëpadinë objekt gjykimi 
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4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 4969, datë 
25.10.2016, ka vendosur: 

“Pranimin e padisë. Shfuqizimin e aktit administrativ “Vendim nr. D për mbylljen e 
pensionit” datë 10.07.2015 të DRSSH-Tiranë dhe për shpalljen debitor të paditësit Selman 
Gazidedja në shumën 2.102.069 (dy milion e njëqind e dy mijë e gjashtëdhjetë e nëntë) lekë si akt 
administrativ të pabazuar në ligj. Detyrimin e palës së paditur DRSSH t`i caktojë paditësit 
Selman Gazidedja pensionin e pleqërisë sipas ligjit, si punonjës i minierave në nëntokë, nga data 
e paraqitjes së kërkesës 01.01.2015 e në vazhdim. 

5. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 4658, datë 09.11.2017, ka 
vendosur:  

“Ndryshimin e vendimit nr. 4969 (80-2016-5012), datë 25.10.2016 të Gjykatës 
Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Pranimin e pjesshëm të padisë së paditësit Selman 
Gazidedja. Shfuqizimin pjesërisht të vendimit për mbylljen e pensionit të datës 10.07.2015 lidhur 
me shpalljen debitor të paditësit Selman Gazidedja, për përfitimet e tërhequra për periudhën nga 
data 01.04.2001 deri në datën 10.07.2012.  Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër të kërkimeve...” 

6. Kundër vendimit nr. 4658, datë 09.11.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit ka 
paraqitur rekurs  pala paditëse Selman Gazidedja. Ankimi është regjistruar në sekretarinë e 
Gjykatës së Lartë në datën 07.02.2018, me nr. regjistri themeltar 31003-00307-00-2018.  

7. Në mbështetje të urdhrit nr. 164, datë 02.09.2021, pika 1 dhe 2 të Këshillit të Gjykatës, 
rezulton se të gjitha çështjet e Kolegjit Administrativ janë rishortuar. Aktualisht gjyqtar relator i 
çështjes rezulton gjyqtari Asim Vokshi.  

8. Kërkuesi i është drejtuar Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, në datën 
18.09.2020, me kërkesë për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e 
procedurës së gjykimit për gjykimin e mosmarrëveshjes nga Gjykata e Lartë. 

9. Kërkuesi parashtron se mungesa e vendimmarrjes nga Gjykata e Lartë  i ka sjellë 
paditësit dëme të mëdha  pasi nga data 30.05.2015 datë në të cilën është bërë edhe ndërprerja e 
përfitimit të trajtimit të veçantë si ish-minator dhe deri më sot, nga pamundësia e përfitimit ligjor 
të pensionit, me gjithë elementët e tij përbërës, është rënduar pozitën e tij ekonomike, sociale, 
psikike, shëndetësore, familjare etj, pasi jetesa minimale e kërkuesit/paditësit tashmë mbahet 
vetëm me pensionin e bashkëshortes së tij, që edhe ky pension është në nivelin minimal. 

10. Në përputhje me nenin 399/4, pika 1, e Kodit të Procedurës Civile, Kolegji Administrativ 
i Gjykatës së Lartë kërkoi informacion nga gjyqtari relator në lidhje me fazën dhe procedurat e 
gjykimit të kësaj çështje.  

11. Në informacionin e parashtruar nga gjyqtari relator i çështjes, me shkresën e datë nr. 
4343/1 prot., datë 13.12.2021, ai është shprehur se aktualisht pranë kësaj Gjykate gjenden të 
regjistruara mbi 36.000 çështje gjyqësore, të viteve të ndryshme, në pritje për tu shqyrtuar. 
Rezulton se nga këto çështje, mbi 12000 janë me natyrë administrative. Pas muajt shtator 2021, 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë ka vijuar punën me 2 (dy) gjyqtar relator. Në 
mbështetje të urdhrit nr. 164, datë 02.09.2021, pika 1 dhe 2 të Këshillit të Gjykatës, janë 
rishortuar dosjet administrative nga të cilat rezulton se jam relator në mbi 6000 çështje.  

12. Gjyqtari relator ka parashtruar se duke pasur parasysh datën e regjistrimit të çështjes së 
kërkuesit; duke pasur parasysh numrin e madh të çështjeve që presin për tu gjykuar pranë 
Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, me regjistrim më të hershëm në kohë; duke pasur 
parasysh numrin e reduktuar të gjyqtarëve pranë këtij Kolegji si dhe faktin se ushtrimi efektiv i 
detyrës si gjyqtar i Gjykatës së Lartë, ka vetëm tre muaj që ka nisur, vlerëson se është në kushtet 
kur gjykimi i çështjes, ka qenë i pamundur për rrethana objektive. Megjithatë, për rastin konkret, 
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në zbatim  të vendimit nr. 35, datë 01.11.2021 të Gjykatës Kushtetuese, janë marrë masat e 
nevojshme për planifikimin e çështjes për gjykim brenda muajt janar 2022. Për rrjedhojë, 
gjyqtari relator ka vlerësuar se kjo kërkesë nuk mund të pranohet.  
 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ 
 

 13. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se kërkesa është 
paraqitur nga një subjekt i legjitimuar. Kërkuesi Selman Gazidedja, rezulton të jetë në cilësinë e 
palës paditëse në procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar çështja me nr. regjistri themeltar 
31003-00307-00-2018, datë 07.02.2018 në Gjykatën e Lartë. 
 14. Kërkesa është në kompetencën e këtij Kolegji, sipas nenit 399/6, pika 1, shkronja c), të 
Kodit të Procedurës Civile, pasi përmes saj kërkohet konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm 
në gjykimin e çështjes nga Gjykata e Lartë. 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. 
 15. Kolegji vlerëson se parimi i gjykimit brenda afatit të arsyeshëm ka një rëndësi 
themelore për gjykimin civil/administrativ, pasi përbën dhe një nga elementët e procesit të 
rregullt ligjor të parashikuar në nenin 6 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Ky 
parim bazohet në postulatin “Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar”. Shkalla e respektimit 
të këtij parimi përcakton në mënyrë të ndjeshme dhe efektivitetin e procesit gjyqësor. (Shih 
vendimin H. kundër Francës, datë 24.10.1989 të GJEDNJ) 
 16. Në praktikën e konsoliduar të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (në vijim 
GJEDNJ), e cila ka përcaktuar se periudha e afatit të arsyeshëm për përfundimin e një procesi 
gjyqësor civil shtrihet, që nga momenti i ngritjes së padisë tek momenti i ekzekutimit të vendimit 
gjyqësor. (shih vendimin Qufaj kundër Shqipërisë; Vendimin Scopelliti kundër Italisë, datë 
23.11.1993 të GJEDNJ). Gjykata ka një pozitë kryesore dhe të veçantë, pasi është i vetmi organ 
që është përgjegjës për dhënien e drejtësisë dhe si e tillë merr pjesë në mënyrë të detyrueshme në 
të gjitha marrëdhëniet që krijohen gjatë gjykimit të çështjes.  
 17. Në lidhje me çështjen objekt gjykimi, Kolegji konstaton se gjyqtari relator pasi u njoh me 
kërkesën ka depozituar me datë 13.12.2021 mendim me shkrim në të cilën ka parashtruar se në 
mbështetje të urdhrit nr. 164, datë 02.09.2021, pika 1 dhe 2 të Këshillit të Gjykatës, janë 
rishortuar dosjet administrative nga të cilat rezulton se është relator në mbi 6000 çështje. 
Gjithashtu, duhet mbajtur në konsideratë periudhën e shkurtër e emërimit në këtë gjykatë të 
gjyqtarit relator. Aktualisht Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë po shqyrton çështjet e 
themelit, të regjistruara në vitin 2015, në dhomë këshillimi. Krahas tyre, pavarësisht datës së 
regjistrimit, Kolegji Administrativ po shqyrton me përparësi, rekurset e veçanta ndaj vendimeve 
të ndërmjetme, të cilat sipas nenit 470 të Kodit të Procedurës Civile kanë një afat të posaçëm 
shqyrtimi, konkretisht 30 ditë, për shkak të urgjencës si dhe çështje të cilat për nga natyra e tyre 
vlerësohet se ekzistojnë shkaqe objektive-ligjore për shqyrtimin me përparësi (prishje kthim për 
rigjykim, vendime jopërfundimtare, padi me vlerë të vogël, rekurse të paraqitura jashtë afatit, 
heqje dorë nga rekursi etj.), me qëllim  rritjen e eficiencës dhe uljen e ngarkesës së Gjykatës së 
Lartë. Gjithashtu, çështja është planifikuar për tu shqyrtuar në dhomë këshillimi me datë 
10.01.2022  
 18. Kolegji konstaton se në kushtet kur çështja e themelit është shqyrtuar nga Kolegji 
Administrativ i Gjykatës, çështja me objekt shqyrtimin e kërkesës së konstatimin e shkeljes së 
afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurave ka mbetur pa objekt. Kolegji sjell në 
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vëmendje pikën 3 të nenit 399/7 të Kodit të Procedurës Civile, i cili parashikon se “3. Në rast se 
gjatë shqyrtimit të kërkesës organi që po kryen veprimet, ndërmerr hapat që po kërkohen nga 
pala, brenda 30 ditëve nga paraqitja e kërkesës, pushon shqyrtimi i kërkesës.”. 
 22. Për sa më sipër, Kolegji çmon se duhet të vendoset pushimi i kërkesës pasi çështja është 
gjykuar në dhomë këshillimi nga Kolegji Administrativ i Gjykatës së Larë me datë 10.01.2022. 

 
 

PËR KËTO ARSYE, 
 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin  të ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat 
administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” dhe nenit 399/7 pika 3 të Kodit 
të Procedurës Civile, 

 
VENDOSI: 

 
Pushimin e gjykimit të kërkesës. 
 

Tiranë, më 14.02.2022 
 
          ANËTAR                                ANËTAR                                       KRYESUES 
 
        Sokol BINAJ                           Artur KALAJA                              Sokol SADUSHI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 
Nr. 12  i Regjistrit Themeltar 
Nr. 12  i Vendimit 
 

VENDIM 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

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

 
Sokol SADUSHI      - Kryesues 
Artur KALAJA     - Anëtar 
Medi BICI         - Anëtar 

  
sot më datë 14.02.2022, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi çështjen administrative 

nr. 12/2021, që u përket palëve: 
 

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

çështjes administrative nr. 31003-01783-00-2017 regjistri, datë 
28.06.2017 në shqyrtim pranë Gjykatës së Lartë. 

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

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

 
Në çështjen administrative:  
 
PADITËS:    Linë Matoshi 
 
I PADITUR:    Instituti i Sigurimeve Shoqërore Tiranë 

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë 
 
OBJEKTI: Anulimin e akteve administrative: a) Vendim Shkresë datë 

28.01.2014 të Degës së Përfitimeve të DRSSH Tiranë; b) 
Vendimi nr. 6 datë 28.03.2014 të Komisionit Rajonal të 
Ankimit i DRSSH Tiranë ; c) Vendimi nr. 104 datë 
15.10.22014 të Komisionit Qendror të Ankimit i ISSH Tiranë.  
Detyrimin e palëve të paditura (DRSSH Tiranë dhe ISSH 
Tiranë) të njohin vjetërsinë në punë të paditëses Linë Matoshi 
për periudhën para martese 01.05.1970 deri më 31.07.1972 në 
Ish Kooperativën Bujqësore Porav- Pukë, për periudhën pas 
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martese 01.09.1972 deri më 31.07.1991 në Ish Kooperativën 
Bujqësore Dardhë-Pukë sipas vendimit nr. 1967 (51-2013-
3613) datë 18.09.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër 
dhe për periudhën 01.10.1993-31.12.2003, kontribute si e vetë 
punësuar në bujqësi (bujk). Detyrimin e palës së paditur 
DRSSH Tiranë që ti paguajnë pensionin  plotë të pleqërisë 
paditëses Linë Matoshi si nënë me shumë fëmijë që nga 
momenti i lindjes së kësaj të drejte e në vazhdim. 

 
KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 
pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe si bisedoi çështjen në tërësi në dhomë 

këshillimi, 
 

 VËREN: 
 

I. Rrethanat e çështjes 
 

1. Paditësja Linë Matoshi i është drejtuar Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore 
Tiranë me kërkesë për të përfituar pension pleqërie si nënë me shumë fëmijë.  

2. Me shkresën e datës 04.11.2013 pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve 
Shoqërore Tiranë i ka kthyer përgjigje paditëses për kthimin e dokumenteve pa veprim, për 
shkak se nga përllogaritja e vjetërsisë në punë rezulton të ketë 29 vite e 1 muaj dhe derdhja e 
bujkut nuk i njihet periudha pas ardhjes në Tiranë më 01.09.2001 pasi derdhja është bërë në 
2013.  

3. Mbi ankimin e paditëses me vendimin nr. 6 datë 28.03.2014 të Komisionit Rajonal të 
Ankimit i Drejtorisë Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë dhe Vendimin nr. 1054 datë 
15.10.2014 të Komisionit Qendror të Ankimit Instituti i Sigurimeve Shoqërore Tiranë, palët e 
paditura kanë refuzuar kërkesën e paditëses, me argumentin se vendimi nr. 1967 datë 
18.09.2013 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, nuk është shprehur për realizimin faktit 
të ditëve të punës të kërkuar në objekt padi dhe sipas VKM nr. 114 datë 30/07/2008 kërkuesja 
Linë Matoshi vendbanimin e ka pasur në Kamëz -Tiranë dhe nuk mund t’i njihen kontributet 
si e vetëpunësuar në bujqësi. 

4. Në këto kushte paditësi i është drejtuar gjykatës, me padinë objekt gjykimi, duke 
pretenduar, se pala e paditur ka vepruar në kundërshtim me ligjin dhe kërkon pranimin e 
padisë sipas objektit të saj. 

5. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 2610, datë 
14.05.2015 ka  vendosur: “Pranimin pjesërisht të kërkesëpadisë. Detyrimin e palëve të 
paditura (DRSSH Tiranë dhe ISSH Tiranë) të njohin vjetërsinë në punë të paditëses Linë 
Matoshi për periudhën para martese 01.05.1970 deri më 31.07.1972 në Ish Kooperativën 
Bujqësore Porav- Pukë, për periudhën pas martese 01/09/1972 deri më 31.07.1991 në Ish 
Kooperativën Bujqësore Dardhë- Pukë. Rrëzimin e kërkesë padisë për pjesën tjetër të saj si të 
pabazuar në ligj dhe në prova. Shpenzimet procedurale gjyqësore i ngarkohen palës së 
paditur në masën e pranuar të padisë”. 

6. Kundër vendimit të gjykatës së shkallës së parë ka ushtruar ankim pala paditëse Linë 
Matoshi e cila ka kërkuar ndryshimin e vendimit dhe pranimin e plotësisht të padisë.  

7. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 3474 (86-2016-728) datë 
26.10.2016 ka vendosur: “Lënien në fuqi të Vendimit nr. 2610 datë 14.05.2015 të Gjykatës 
Administrative të Shkallës së Parë Tiranë”. 
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8. Kundër vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit ka ushtruar rekurs me datë 
13.12.2016 pala paditëse Linë Matoshi. Rekursi është regjistruar në sekretarinë e Gjykatës së 
Lartë në datën 28.06.2017, me nr. regjistri themeltar 31003-01783-00-2017.  

9. Në mbështetje të urdhrit nr. 164, datë 02.09.2021, pika 1 dhe 2 të Këshillit të 
Gjykatës, rezulton se të gjitha çështjet e Kolegjit Administrativ janë rishortuar. Aktualisht 
gjyqtar relator i çështjes rezulton gjyqtari Asim Vokshi.  

10. Kërkuesja i është drejtuar Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, në datën 
29.12.2021, me kërkesë për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e 
procedurës së gjykimit për gjykimin e mosmarrëveshjes nga Gjykata e Lartë. 

11. 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. 

12. Në informacionin e parashtruar nga gjyqtari relator i çështjes, me shkresën e datë nr. 
330 prot., datë 26.01.2022, ai është shprehur se aktualisht pranë kësaj Gjykate gjenden të 
regjistruara mbi 36.000 çështje gjyqësore, të viteve të ndryshme, në pritje për tu shqyrtuar. 
Rezulton se nga këto çështje, mbi 12000 janë me natyrë administrative. Pas muajt shtator 
2021, Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë ka vijuar punën me 2 (dy) gjyqtar relator. Në 
mbështetje të urdhrit nr. 164, datë 02.09.2021, pika 1 dhe 2 të Këshillit të Gjykatës, janë 
rishortuar dosjet administrative nga të cilat rezulton se jam relator në mbi 6000 çështje 

13. Gjyqtari relator ka parashtruar se duke pasur parasysh datën e regjistrimit të çështjes 
së kërkueses, duke pasur parasysh numrin e madh të çështjeve që presin për tu gjykuar pranë 
Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, me regjistrim më të hershëm në kohë; duke pasur 
parasysh numrin e reduktuar të gjyqtarëve pranë këtij Kolegji vlerëson se është në kushtet kur 
gjykimi i çështjes, ka qenë i pamundur për rrethana objektive. Megjithatë, për rastin konkret, 
në zbatim  të vendimit nr. 35, datë 01.11.2021 të Gjykatës Kushtetuese, janë marrë masat e 
nevojshme për planifikimin e çështjes për gjykim me datë 21.02.2022.  Për rrjedhojë, gjyqtari 
relator ka vlerësuar se kjo kërkesë nuk mund të pranohet.  

 
II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ  

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

paraqitur nga një subjekt i legjitimuar. Kërkuesja Linë Matoshi, rezulton të jenë në cilësinë e 
palës paditëse në procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar çështja me nr. regjistri 
themeltar 31003-01783-00-2017, datë 28.06.2017 në Gjykatën e Lartë 

15. Kërkesa është në kompetencën e këtij Kolegji, sipas nenit 399/6, pika 1, shkronja c), 
të Kodit të Procedurës Civile, pasi përmes saj kërkohet konstatimi i shkeljes së afatit të 
arsyeshëm në gjykimin e çështjes nga Gjykata e Lartë. 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. 

16. Kolegji vlerëson se parimi i gjykimit brenda afatit të arsyeshëm ka një rëndësi 
themelore për gjykimin civil/administrativ, pasi përbën dhe një nga elementët e procesit të 
rregullt ligjor të parashikuar në nenin 6 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Ky 
parim bazohet në postulatin “Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar”. Shkalla e 
respektimit të këtij parimi përcakton në mënyrë të ndjeshme dhe efektivitetin e procesit 
gjyqësor. (Shih vendimin H. kundër Francës, datë 24.10.1989 të GJEDNJ) 

17. Në praktikën e konsoliduar të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (në vijim 
GJEDNJ), e cila ka përcaktuar se periudha e afatit të arsyeshëm për përfundimin e një procesi 
gjyqësor civil shtrihet, që nga momenti i ngritjes së padisë tek momenti i ekzekutimit të 
vendimit gjyqësor. (shih vendimin Qufaj kundër Shqipërisë; Vendimin Scopelliti kundër 
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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.  

18. Në lidhje me çështjen objekt gjykimi, Kolegji konstaton se gjyqtari relator pasi u njoh 
me kërkesën ka depozituar me datë 13.12.2021 mendim me shkrim në të cilën ka parashtruar 
se në mbështetje të urdhrit nr. 164, datë 02.09.2021, pika 1 dhe 2 të Këshillit të Gjykatës, janë 
rishortuar dosjet administrative nga të cilat rezulton se është relator në mbi 6000 çështje. 
Gjithashtu, duhet mbajtur në konsideratë periudha e shkurtër e emërimit në këtë gjykatë të 
gjyqtarit relator. Aktualisht Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë po shqyrton çështjet e 
themelit, të regjistruara në vitin 2015, në dhomë këshillimi. Krahas tyre, pavarësisht datës së 
regjistrimit, Kolegji Administrativ po shqyrton me përparësi, rekurset e veçanta ndaj 
vendimeve të ndërmjetme, të cilat sipas nenit 470 të Kodit të Procedurës Civile kanë një afat 
të posaçëm shqyrtimi, konkretisht 30 ditë, për shkak të urgjencës si dhe çështje të cilat për 
nga natyra e tyre vlerësohet se ekzistojnë shkaqe objektive-ligjore për shqyrtimin me 
përparësi (prishje kthim për rigjykim, vendime jopërfundimtare, padi me vlerë të vogël, 
rekurse të paraqitura jashtë afatit, heqje dorë nga rekursi etj.), me qëllim  rritjen e eficiencës 
dhe uljen e ngarkesës së Gjykatës së Lartë. Gjithashtu, çështja është planifikuar për tu 
shqyrtuar në dhomë këshillimi me datë 21.02.2022. 

19. Kolegji konstaton se në kushtet kur çështja e themelit është shqyrtuar nga Kolegji 
Administrativ i Gjykatës, çështja me objekt shqyrtimin e kërkesës së konstatimin e shkeljes 
së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurave ka mbetur pa objekt. Kolegji sjell në 
vëmendje pikën 3 të nenit 399/7 të Kodit të Procedurës Civile, i cili parashikon se “3. Në rast 
se gjatë shqyrtimit të kërkesës organi që po kryen veprimet, ndërmerr hapat që po kërkohen 
nga pala, brenda 30 ditëve nga paraqitja e kërkesës, pushon shqyrtimi i kërkesës.” 

20. Për sa më sipër, Kolegji çmon se duhet të vendoset pushimi i kërkesës pasi çështja 
është planifikuar për tu gjykuar në dhomë këshillimi nga Kolegji Administrativ i Gjykatës së 
Larë me datë 21.02.2022. 

 
PËR KËTO ARSYE, 

 
Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin  të ligjit nr. 49/2012 “Për gjykatat 
administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” dhe nenit 399/7 pika 3 të 
Kodit të Procedurës Civile, 

 
VENDOSI: 

 
Pushimin e gjykimit të kërkesës. 

 
Tiranë, më 14.02.2022 

 
 
          ANËTAR                                ANËTAR                                            KRYESUES 
 

Medi BICI     Artur KALAJA                                 Sokol SADUSHI 
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