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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 6 i Regjistrit Themeltar 
Nr. 6 i Vendimit 
 

VENDIM 
 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, i përbërë prej: 
 

    Ervin PUPE - Kryesues 
    Ilir PANDA - Anëtar 
    Sokol BINAJ - Anëtar  

 
më datë 10.01.2022, mori në shqyrtim kërkesën nr. 6/2021, që u përket palëve: 

 
KËRKUES:  Arben Deda, përfaqësuar nga Avokat Neshat Fana. 
 
OBJEKTI:  Konstatimin e afatit të arsyeshëm, për çështjen nr. 31003-01902-2017,  

datë 06.07.2017; çështjen nr. 31003-01671-2018, datë 06.07.2018;  
çështjen nr. 31003-01981-2018, datë 06.09.2018 dhe shqyrtimin e tyre  
brenda një afati të arsyeshëm kohor. 

 
BAZA LIGJORE:  Neni 42 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 6 i KEDNJ,  

vendim nr. 12 i Gjykatës Kushtetuese, pika 2  nenit 60 të ligjit nr. 
49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e 
mosmarrëveshjeve administrative”. 

 
KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 
pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Ervin Pupe, dhe si bisedoi çështjen në tërësi, 

 
VËREN: 

 
I. Rrethanat e çështjes. 
 1. Nga dosja gjyqësore rezulton se pala kërkues Arben Deda, i është drejtuar Gjykatës 
Administrative të Shkallës së Parë Shkodër, me padinë me objekt “Anulimin e vendimit nr. 
137 datë 11.03.2014 "Për shqyrtimin e ankesës për masë disiplinore " për dhënien e masës 
disiplinore "Ulje në grade për 12 muaj " të Komisionit të Apelimit të Drejtorisë së 
Përgjithshme të Policisë së Shtetit”. 

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër, me vendimin nr. 62, datë 
29.01.2015, ka vendosur: “Rrëzimin e kërkesë padisë që është ngritur nga pala paditëse 
Arben Deda, si e pambështetur në prova dhe në ligj”. Ky vendim është lënë në fuqi me 
vendimin nr. 434, datë 08.02.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. 
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3. Në vijim, pala kërkues Arben Deda, i është drejtuar Gjykatës Administrative të 
Shkallës së Parë Vlorë, me padinë me objekt “Detyrimin e të paditurve për trajtimin me pagë 
të paditësit nga data 26.02.2015 e në vazhdim”. 

4. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, me vendimin nr. 897, datë 
18.06.2015, ka vendosur: “Pranimin e kërkesë padisë. Detyrimin e palës së paditur të trajtojë 
paditësin Arben Deda me pagë nga data 26.02.2015 e në vazhdim deri në përfundimin e 
periudhës së pezullimit”. Ky vendim është ndryshuar me vendimin nr. 1973, datë 15.05.2018 
të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, me të cilën është rrëzuar padia. 

5. Gjithashtu pala kërkues Arben Deda, i është drejtuar Gjykatës Administrative të 
Shkallës së Parë Vlorë, me padinë me objekt “Detyrimin e të paditurve të më trajtojnë me 
pagën për gradën Komisar nga data 11.03.2015 e në vazhdim”. 

6. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, me vendimin nr. 898, datë 
18.06.2015, ka vendosur: “Rrëzimin e kërkesë-padisë”. Ky vendim është lënë në fuqi me 
vendimin nr. 5267, datë 13.12.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. 
 7. Mbi bazën e rekursit, aktualisht çështjet objekt gjykimi ndodhet pranë Gjykatës së 
Lartë  dhe është në pritje të gjykimit dhe kërkuesi Arben Deda, ka pretenduar shkeljen e afatit 
të arsyeshëm në Gjykatën e Lartë me këto shkaqe: 

- Gjykata ka për detyrë të gjykojë brenda një afati të arsyeshëm kohor çështjet në 
mënyrë që të mos cenohen interesat e ligjshme të palëve. 

- Ky standard është parashikuar në Kushtetutë neni 42 dhe Konventën Evropiane të të 
Drejtave të Njeriut neni 6. 

- Gjykata Kushtetuese në vendimin nr. 12, datë 05.03.2012 ka vendosur si standard të 
një procesi të rregullt ligjor gjykimin brenda një afati të arsyeshëm kohor dhe ligji nr. 
49/2012, në nenin 60 pika 2, përcakton qartë afatin e shqyrtimit të gjykimit 
administrativ në Gjykatën e Lartë. 

 
II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  
 
 8. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se kërkesa 
është paraqitur nga një subjekt i legjitimuar. Kërkuesi Arben Deda, rezulton të jetë në cilësinë 
e palës paditëse në proceset gjyqësor për të cilin është regjistruar rekursi me nr. 31003-
01902-2017; datë 06.07.2017; çështjen nr. 31003-01671-2018, datë 06.07.2018; çështjen nr. 
31003-01981-2018, datë 06.09.2018 në Gjykatën e Lartë. 
 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 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. 
 10. 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) 
 11. Kolegjin çmon të theksojë praktikën e konsoliduar të Gjykatës Evropiane të të 
Drejtave të Njeriut (në vijim GJEDNJ), e cila ka përcaktuar se periudha e afatit të arsyeshëm 
për përfundimin e një procesi gjyqësor civil shtrihet, që nga momenti i ngritjes së padisë 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 
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kryesore dhe të veçantë, pasi është i vetmi organ që është përgjegjës për dhënien e drejtësisë 
dhe si e tillë merr pjesë në mënyrë të detyrueshme në të gjitha marrëdhëniet që krijohen gjatë 
gjykimit të çështjes.  
 12. Në vijim, të jurisprudencës së konsoliduar GJEDNJ ka identifikuar disa elemente 
përbërëse të këtij standardi. Në referim të saj, rezulton se në përllogaritjen e afatit të 
arsyeshëm merren në konsideratë faktorë të ndryshëm, të tilla si: kompleksiteti i çështjes; 
sjellja e palëve ndërgjyqëse; sjellja e autoriteteve gjyqësore dhe administrative. (Shih 
vendimin Buchholz kundër Republikës Federale Gjermane datë 06.05.1981 dhe Bjeliç kundër 
Sllovenisë ap. nr. 50719\06, datë 18.10.2012. të GJEDNJ) 
 13. Kolegji vlerëson se në vlerësimin e kompleksitetit të çështjes, merr në konsideratë 
të gjithë faktorët dhe elementet që kanë të bëjnë me çështjen, natyrën e interesave të përfshira 
në të, rëndësinë e fakteve, rëndësinë e zgjidhjes ligjore, numri i personave të akuzuar dhe i 
dëshmitarëve, elementet ndërkombëtarë, lidhja e çështjes me çështje të tjera dhe ndërhyrja e 
personave të tjerë në procedure. (Shih vendimin Trggiani kundër Italisë datë 19.02.1991; 
Manieri kundër Italisë dt. 27.02.1992, Stefancic kundër Sllovenisë, datë 25.10.2012 të 
GJEDNJ) 
 14. Për sa i përket sjelljes së kërkuesit, Kolegji çmon se ky kriter lidhet me mënyrën 
se si janë sjellë palët në proces ndaj procedimit. Diligjencën e treguar prej tyre për 
përfundimin e procesit, pengesat që ato kanë krijuar dhe faktorë të tjerë që janë të lidhur me 
veprimet ose mosveprimet e tyre që kanë ndikuar në ecurinë e procesit. Megjithatë, kjo duhet 
vlerësuar rast pas rasti vlerëson gjykata, pasi një person nuk është i detyruar të bashkëpunojë 
me autoritetet proceduese në mënyrë aktive për të përshpejtuar procedurat gjyqësore që çojnë 
në dënimin e tij. (shih vendimin Eckkle kundër Republikës Federale Gjermane, dt. 
15.07.1982 të GJEDNJ) 
 15. Kolegji vlerëson se për sa i përket sjelljes së autoriteteve për vlerësimin e 
kohëzgjatjes së afatit të arsyeshëm të gjykimit, GJEDNJ ka vlerësuar se vetëm vonesat që i 
atribuohen shtetit mund të merren parasysh. Këto vonesa mund të shkaktohen ose nga 
autoritetet gjyqësore ose nga autoritetet administrative. Shkaqe të kësaj natyre në 
jurisprudencën e GJEDNJ janë vënë në dukje si p.sh.: bashkimi i gabuar i disa çështjeve që 
ka shkaktuar vonesa të panevojshme, shtyrjet e pabazuara në ligj të seancave gjyqësore, 
pezullimi i kundërligjshëm i procesit gjyqësor, vonesat nga ana e agjencive publike 
ligjzbatuese të shtetit në dorëzimin e provave të kërkuara nga gjykata, transferimi i çështjeve 
penale nga një gjykatë në tjetrën, mbajtja e seancave të apelimeve. (Shih vendimin Ewing 
kundër Mbretërisë së Bashkuar) 
 16. Në çështjet objekt gjykimi, Kolegji konstaton se në momentin e regjistrimit të 
kërkesës në Gjykatën e Lartë çështja e ka kaluar afatin e shqyrtimit, siç përcaktohet në nenin 
399/2, pika 1, shkronja “a”, të Kodit të Procedurës Civile (1 vit), pasi nga regjistrimi i 
çështjes në Gjykatën e Lartë dhe deri në paraqitjen e kësaj kërkese ka kaluar një kohë nga 3 
vjet deri në 4 vjet. 
 17. Duke marrë në vlerësim standardet e përcaktuar nga jurisprudenca e GJEDNJ në 
lidhje me afatin arsyeshëm nuk rezulton se që çështja objekt gjykimi të jetë pezulluar, të jetë 
shtyrë gjykimi për shkak të kërkesave të palës kërkuese. Çështja nuk paraqitet shumë 
komplekse nga natyra e saj, pasi ka të bëjë me të drejtat subjektive, të cilat pretendohen se 
janë cenuar nga veprimet e paligjshme të palës së paditur, organ i administratës publike. Nga 
ana tjetër, nuk konstatohet ndonjë sjelle e palëve që të ketë ndikuar në kohëzgjatjen e 
procesit. 
 18. Kolegji vlerëson se në lidhje me mosveprimin e gjykatës që nga momenti i 
depozitimit të rekursi e deri në datën që kërkuesi ka paraqitur kërkesën për konstatimin e 
shkeljes së afatit të shqyrtimit, duhet mbajtur në konsideratë ngarkesa totale individuale e 
gjyqtarit relator si dhe ngarkesa e këtij të fundit në raport me gjyqtarët e tjerë. Në lidhje me 
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çështjen objekt gjykimi, gjyqtari relator pasi u njoh me kërkesën ka depozituar më datë 
14.09.2021 mendim me shkrim në të cilën ka parashtruar se në lidhje me këtë çështje është 
ndjekur radha si të gjitha çështjet dhe për shkak të faktit se mbi 1 vit Gjykata e Lartë ka qenë 
jofunksionale për shkak të mungesës së gjyqtarëve dhe kjo ka ndikuar në rritjen e ndjeshme 
të numrit të çështjeve rreth 36.000 dosje, nga të cilat janë mbi 12.000 me natyrë 
administrative. Aktualisht Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë po shqyrton çështjet e 
themelit të vitit 2015 dhe krahas tyre po shqyrton me përparësi rekurset e veçanta ndaj 
vendimeve të ndërmjetme të cilat kanë një afat të posaçëm për shkak të urgjencës, si dhe 
rekurset të cilët miratohet kërkesa për përshpejtim, sipas kritereve të përcaktuara nga Këshilli 
i Lartë Gjyqësor në vendimin nr. 78, datë 30.05.2019.     
 19. 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. 
 20. Në lidhje me mosveprimin e Gjykatës së Lartë që nga momenti i depozitimit të 
rekursit e deri në datën që kërkuesi ka paraqitur kërkesën për konstatimin e shkeljes së afatit 
të shqyrtimit, duhet mbajtur në konsideratë ngarkesa totale individuale e gjyqtarit relator si 
dhe ngarkesa e këtij të fundit në raport me gjyqtarët e tjerë. Në 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. 
 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 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). 
 22. Në gjetjet e “Raporti mbi gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit 
të Lartë Gjyqësor për vitin 2020” rezulton në Gjykatën e Lartë, rezulton se Backlog-u në fund 
të vitit 2020, vitit referues, rezulton prej 36.288 çështje dhe janë regjistruar 3,246 çështje të 
reja gjatë vitit 2020. Nga shqyrtimi i kushteve dhe të dhënave në raport evidentohet fakti se 
Gjykata e Lartë është koshiente për problematikën, prioritarizon çështjet e vjetra duke ulur 
numrin e çështjeve jashtë afatit. Viti 2020 shënoi rifillimin e shqyrtimit gjyqësor në Gjykatën 
e Lartë, me emërimin e 3 anëtarëve jo gjyqtar dhe kulmoi me funksionalizimin e saj, 
nëpërmjet emërimit të 4 anëtarëve të rinj nga radhët e gjyqësorit, në muajin mars të viti 2021. 
Stoku i çështjeve të prapambetura (backlog) gjatë vitit 2020, për shkak të problematikave të 
mbartura ndër vite, vazhdon të ketë një trend në rritje. Në vitin 2020 treguesi i ngarkesës për 
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secilin gjyqtar të Gjykatës së Lartë është 12,588.7, çka do të thotë se secili gjyqtar ka në 
administrim pothuajse 12,589 dosje gjyqësore. Kjo vlerë shënon një ngarkesë 21 herë më të 
lartë se mesatarja në rang vendi, e cila është 596 çështje për gjyqtar. Bazuar në popullsinë e 
Republikës së Shqipërisë në vitin 2020, raporti gjyqtar i Gjykatës së Lartë për 100.000 banorë 
është 0.105 krahasuar me mesataren evropiane e cila është 1.93. 
 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 
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 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. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se duhet të vendoset rrëzimi i kërkesës pasi nuk 
vërehet ndonjë zvarritje e qëllimshme e saj nga gjyqtari relator. 

 
PËR KËTO ARSYE, 

 
  Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 299, 399/8 të Kodit të Procedurës Civile, 

 
V E N D O S I 

 
Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit Arben Deda, përfaqësuar nga Avokat Neshat Fana. 

 
Tiranë, më 10.01.2022 

 
      ANËTAR                                             ANËTAR                                           KRYESUES 
 
  Sokol BINAJ                                          Ilir PANDA                                        Ervin PUPE         
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 10 i Regjistrit Themeltar 
Nr. 10 i Vendimit 
 

VENDIM 
 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, i përbërë prej: 
 

 Ervin PUPE           - Kryesues 
 Ilir PANDA            - Anëtar 
 Sokol BINAJ           - Anëtar  

 
më datë 10.01.2022, mori në shqyrtim kërkesën nr. 10/2021, që u përket palëve: 

 
KËRKUES:  Agim Mylkaj, përfaqësuar nga Avokat Artan Ndreka 
 
OBJEKTI: Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm për çështjen civile nr. 

31003-02314-00-2017 dhe përshpejtimi i gjykimit të çështjes. 
 
BAZA LIGJORE: Neni 399/2 - 399/6 të Kodit të Procedurës Civile 
 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 
 
pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Ervin Pupe, dhe si bisedoi çështjen në tërësi, 

 
VËREN: 

 
I. Rrethanat e çështjes. 

 
 1. Nga dosja gjyqësore rezulton se pala kërkues Agim Mylkaj, i është drejtuar 
Gjykatës së Administrative të Shkallës së Parë Vlorë me padinë me objekt “Konstatimin e 
pavlefshmërisë absolute të vendimit nr. 03, datë 10.09.2007 si dhe të pikës 1 germa B të 
vendimit nr. 7, datë 24.12.2007 të KKRT – së, detyrimin e Bashkisë Patos, për ushtrimin e 
kompetencës për prishjen e objektit të ndërtuar pa leje, për sipërfaqen ndërtimore 1431 m2. 
Marrjen e masës së sigurimit të padisë”. 

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, me vendimin nr. 111, datë 
30.01.2015, ka vendosur: “Rrëzimin e kërkesë padisë si të pabazuar në prova dhe në ligj”. 
 3. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 894 (827), datë 
01.03.2017, ka vendosur: “Prishjen e vendimit nr. 111, datë 30.01.2015 të Gjykatës 
Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në të njëjtën 
gjykatë me një tjetër trup gjykuese”. 
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 4. Mbi bazën e rekursit, aktualisht çështja objekt gjykimi ndodhet pranë Gjykatës së 
Lartë  dhe është në pritje të gjykimit dhe kërkuesi Agim Mylkaj, ka pretenduar shkeljen e 
afatit të arsyeshëm në Gjykatën e Lartë me këto shkaqe: 

- Çështja është regjistruar në datë 14.09.2017 dhe ende nuk është caktuar një datë për 
shqyrtimin e tij. 

- Kërkuesi është i ndërgjegjshëm për situatën e bllokimit të punës në Gjykatën e Lartë 
për disa kohë, por ndërkohë interesat e tij pasurore janë në rrezik të madh. 

-  Mbështetur në nenin 399/1 e në vijim të Kodit të Procedurës Civile, me qëllim që të 
konstatoni cenimin e shqyrtimit brenda një afati të arsyeshëm dhe të merrni vendim 
për përshpejtimin e saj. 

 
II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  
 
 5. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se kërkesa 
është paraqitur nga një subjekt i legjitimuar. Kërkuesi Agim Mylkaj, rezulton të jenë në 
cilësinë e palës paditëse në procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar rekursi me nr. 
regjistri themeltar 31003-02314-00-2017, datë  regjistrimi 14.09.2017 në Gjykatën e Lartë. 
 6. Kërkesa është në kompetencën e këtij Kolegji, sipas nenit 399/6, pika 1, shkronja 
“b”, të Kodit të Procedurës Civile, pasi përmes saj kërkohet konstatimi i shkeljes së afatit të 
arsyeshëm në gjykimin e çështjes nga Gjykata 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. 
 7. Kolegji vlerëson se parimi i gjykimit brenda afatit të arsyeshëm ka një rëndësi 
themelore për gjykimin civil/administrativ, pasi përbën dhe një nga elementët e procesit të 
rregullt ligjor të parashikuar në nenin 6 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Ky 
parim bazohet në postulatin “Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar”. Shkalla e 
respektimit të këtij parimi përcakton në mënyrë të ndjeshme dhe efektivitetin e procesit 
gjyqësor. (Shih vendimin H. kundër Francës, datë 24.10.1989 të GJEDNJ) 
 8. Kolegjin çmon të theksojë praktikën e konsoliduar të Gjykatës Evropiane të të 
Drejtave të Njeriut (në vijim GJEDNJ), e cila ka përcaktuar se periudha e afatit të arsyeshëm 
për përfundimin e një procesi gjyqësor civil shtrihet, që nga momenti i ngritjes së padisë tek 
momenti i ekzekutimit të vendimit gjyqësor. (shih vendimin Qufaj kundër Shqipërisë; 
Vendimin Scopelliti kundër Italisë, datë 23.11.1993 të GJEDNJ). Gjykata ka një pozitë 
kryesore dhe të veçantë, pasi është i vetmi organ që është përgjegjës për dhënien e drejtësisë 
dhe si e tillë merr pjesë në mënyrë të detyrueshme në të gjitha marrëdhëniet që krijohen gjatë 
gjykimit të çështjes.  
 9. Në vijim, të jurisprudencës së konsoliduar GJEDNJ ka identifikuar disa elemente 
përbërëse të këtij standardi. Në referim të saj, rezulton se në përllogaritjen e afatit të 
arsyeshëm merren në konsideratë faktorë të ndryshëm, të tilla si: kompleksiteti i çështjes; 
sjellja e palëve ndërgjyqëse; sjellja e autoriteteve gjyqësore dhe administrative. (Shih 
vendimin Buchholz kundër Republikës Federale Gjermane datë 06.05.1981 dhe Bjeliç kundër 
Sllovenisë ap. nr. 50719\06, datë 18.10.2012. të GJEDNJ) 
 10. Kolegji vlerëson se në vlerësimin e kompleksitetit të çështjes, merr në konsideratë 
të gjithë faktorët dhe elementet që kanë të bëjnë me çështjen, natyrën e interesave të përfshira 
në të, rëndësinë e fakteve, rëndësinë e zgjidhjes ligjore, numri i personave të akuzuar dhe i 
dëshmitarëve, elementet ndërkombëtarë, lidhja e çështjes me çështje të tjera dhe ndërhyrja e 
personave të tjerë në procedure. (Shih vendimin Trggiani kundër Italisë datë 19.02.1991; 
Manieri kundër Italisë dt. 27.02.1992, Stefancic kundër Sllovenisë, datë 25.10.2012 të 
GJEDNJ) 
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 11. Për sa i përket sjelljes së kërkuesit, Kolegji çmon se ky kriter lidhet me mënyrën 
se si janë sjellë palët në proces ndaj procedimit. Diligjencën e treguar prej tyre për 
përfundimin e procesit, pengesat që ato kanë krijuar dhe faktorë të tjerë që janë të lidhur me 
veprimet ose mosveprimet e tyre që kanë ndikuar në ecurinë e procesit. Megjithatë, kjo duhet 
vlerësuar rast pas rasti vlerëson gjykata, pasi një person nuk është i detyruar të bashkëpunojë 
me autoritetet proceduese në mënyrë aktive për të përshpejtuar procedurat gjyqësore që çojnë 
në dënimin e tij. (shih vendimin Eckkle kundër Republikës Federale Gjermane, dt. 
15.07.1982 të GJEDNJ) 
 12. Kolegji vlerëson se për sa i përket sjelljes së autoriteteve për vlerësimin e 
kohëzgjatjes së afatit të arsyeshëm të gjykimit, GJEDNJ ka vlerësuar se vetëm vonesat që i 
atribuohen shtetit mund të merren parasysh. Këto vonesa mund të shkaktohen ose nga 
autoritetet gjyqësore ose nga autoritetet administrative. Shkaqe të kësaj natyre në 
jurisprudencën e GJEDNJ janë vënë në dukje si p.sh.: bashkimi i gabuar i disa çështjeve që 
ka shkaktuar vonesa të panevojshme, shtyrjet e pabazuara në ligj të seancave gjyqësore, 
pezullimi i kundërligjshëm i procesit gjyqësor, vonesat nga ana e agjencive publike 
ligjzbatuese të shtetit në dorëzimin e provave të kërkuara nga gjykata, transferimi i çështjeve 
penale nga një gjykatë në tjetrën, mbajtja e seancave të apelimeve. (Shih vendimin Ewing 
kundër Mbretërisë së Bashkuar) 
 13. Në çështjen objekt gjykimi, Kolegji konstaton se në momentin e regjistrimit të 
kërkesës në Gjykatën e Lartë çështja e ka kaluar afatin e shqyrtimit, siç përcaktohet në nenin 
399/2, pika 1, shkronja “a”, të Kodit të Procedurës Civile (1 vit), pasi nga regjistrimi i 
çështjes në Gjykatën e Lartë dhe deri në paraqitjen e kësaj kërkese ka kaluar një kohë prej 4 
vjet e  4 muaj.  
 14. Duke marrë në vlerësim standardet e përcaktuar nga jurisprudenca e GJEDNJ në 
lidhje me afatin arsyeshëm nuk rezulton se që çështja objekt gjykimi të jetë pezulluar, të jetë 
shtyrë gjykimi për shkak të kërkesave të palës kërkuese. Çështja nuk paraqitet shumë 
komplekse nga natyra e saj, pasi ka të bëjë me të drejtat subjektive, të cilat pretendohen se 
janë cenuar nga veprimet e paligjshme të palës së paditur, organ i administratës publike. Nga 
ana tjetër, nuk konstatohet ndonjë sjelle e palëve që të ketë ndikuar në kohëzgjatjen e 
procesit. 
 15. Kolegji vlerëson se në lidhje me mosveprimin e gjykatës që nga momenti i 
depozitimit të rekursi e deri në datën që kërkuesi ka paraqitur kërkesën për konstatimin e 
shkeljes së afatit të shqyrtimit, duhet mbajtur në konsideratë ngarkesa totale individuale e 
gjyqtarit relator si dhe ngarkesa e këtij të fundit në raport me gjyqtarët e tjerë. Në lidhje me 
çështjen objekt gjykimi, gjyqtari relator pasi u njoh me kërkesën ka depozituar më datë 
30.07.2021 mendim me shkrim në të cilën ka parashtruar se në lidhje me këtë çështje është 
ndjekur radha si të gjitha çështjet dhe për shkak të faktit se mbi 1 vit Gjykata e Lartë ka qenë 
jofunksionale për shkak të mungesës së gjyqtarëve dhe kjo ka ndikuar në rritjen e ndjeshme 
të numrit të çështjeve rreth 36.000 dosje, nga të cilat janë mbi 12.000 me natyrë 
administrative. Aktualisht Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë po shqyrton çështjet e 
themelit të vitit 2015 dhe krahas tyre po shqyrton me përparësi rekurset e veçanta ndaj 
vendimeve të ndërmjetme të cilat kanë një afat të posaçëm për shkak të urgjencës, si dhe 
rekurset të cilët miratohet kërkesa për përshpejtim, sipas kritereve të përcaktuara nga Këshilli 
i Lartë Gjyqësor në vendimin nr. 78, datë 30.05.2019.     
 16. Kolegji vlerëson të theksojë se vonesa e gjatë në shqyrtimin e mosmarrëveshjes 
konkrete objekt gjykimi, është rrjedhojë e një problematike të përgjithshme që tejkalon rastin 
konkret. Përbën një fakt të njohur botërisht se reforma në drejtësi ka shkarkuar/pezulluar një 
numër të konsiderueshëm gjyqtarësh në Republikën e Shqipërisë. Ky proces natyrshëm ka 
krijuar kosto për qytetarët në tejzgjatjen e afateve për gjykimin e çështjeve gjyqësore. Këto 
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vështirësi janë proporcionale në raport me të mirën e përgjithshme që padyshim krijon 
procesi i reformës. 
 17. Në lidhje me mosveprimin e Gjykatës së Lartë që nga momenti i depozitimit të 
rekursit e deri në datën që kërkuesi ka paraqitur kërkesën për konstatimin e shkeljes së afatit 
të shqyrtimit, duhet mbajtur në konsideratë ngarkesa totale individuale e gjyqtarit relator si 
dhe ngarkesa e këtij të fundit në raport me gjyqtarët e tjerë. Në 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. 
 18. 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). 
 19. Në gjetjet e “Raporti mbi gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit 
të Lartë Gjyqësor për vitin 2020” rezulton në Gjykatën e Lartë, rezulton se Backlog-u në fund 
të vitit 2020, vitit referues, rezulton prej 36.288 çështje dhe janë regjistruar 3,246 çështje të 
reja gjatë vitit 2020. Nga shqyrtimi i kushteve dhe të dhënave në raport evidentohet fakti se 
Gjykata e Lartë është koshiente për problematikën, prioritarizon çështjet e vjetra duke ulur 
numrin e çështjeve jashtë afatit. Viti 2020 shënoi rifillimin e shqyrtimit gjyqësor në Gjykatën 
e Lartë, me emërimin e 3 anëtarëve jo gjyqtar dhe kulmoi me funksionalizimin e saj, 
nëpërmjet emërimit të 4 anëtarëve të rinj nga radhët e gjyqësorit, në muajin mars të viti 2021. 
Stoku i çështjeve të prapambetura (backlog) gjatë vitit 2020, për shkak të problematikave të 
mbartura ndër vite, vazhdon të ketë një trend në rritje. Në vitin 2020 treguesi i ngarkesës për 
secilin gjyqtar të Gjykatës së Lartë është 12,588.7, çka do të thotë se secili gjyqtar ka në 
administrim pothuajse 12,589 dosje gjyqësore. Kjo vlerë shënon një ngarkesë 21 herë më të 
lartë se mesatarja në rang vendi, e cila është 596 çështje për gjyqtar. Bazuar në popullsinë e 
Republikës së Shqipërisë në vitin 2020, raporti gjyqtar i Gjykatës së Lartë për 100.000 banorë 
është 0.105 krahasuar me mesataren evropiane e cila është 1.93. 
 20. 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. 
 21. 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.  
 22. 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.  
 23. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se duhet të vendoset rrëzimi i kërkesës pasi nuk 
vërehet ndonjë zvarritje e qëllimshme e saj nga gjyqtari relator. 

 
PËR KËTO ARSYE, 

 
   Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 299, 399/8 të Kodit të Procedurës Civile, 

 
V E N D O S I: 

 
 Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit Agim Mylkaj, përfaqësuar nga Avokat Artan Ndreka. 

 
Tiranë, më 10.01.2022 

 
 
      ANËTAR                                         ANËTAR                                    KRYESUES 
 
   Sokol BINAJ                                   Ilir PANDA                                   Ervin PUPE         
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 6/14/4 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 6/14/4 i Vendimit 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga : 

 

Artur KALAJA Kryesues 

    Albana BOKSI Anëtare 

    Sandër SIMONI        Anëtar   

 

më datë 10.01.2022, mori në shqyrtim kërkesën administrative nr. 14, datë regj. 

12.09.2019, që u përket palëve: 

 

KËRKUES:      1. Refika Gjoka; 

                                 2. Ervin Gjoka; 

                                 3. Daniel Gjoka; 

                                 4. Oriana Haluli (Gjoka); 

                                 5. Entela Gjoka. 

 

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

procedurave të gjykimit nga Gjykata e Lartë të çështjes civile nr. 11243-

03921-00-2015, datë regjistrimi 30.12.2015.  

 

BAZA LIGJORE: Nenet 399/2, pika b), 399/4, pika 1, 399/5, 399/6, pika c), të Kodit të 

Procedurës Civile. 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z.Artur Kalaja, dhe si bisedoi çështjen në tërësi, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes. 

            1. Shtetasi Luan Leka i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë me një 

padi, përmes së cilës ka kundërshtuar vendimin nr. 35, datë 14.04.1995 dhe vendimin nr. 129, 

datë 09.09.1996, të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave të Rrethit Sarandë, 
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duke thirrur me cilësinë e të paditurit Agjencinë e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave dhe 

si persona të tretë, ndër të tjera, edhe kërkuesit. 

 2.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë, me vendimin nr. 370, datë 10.06.2002, ka 

vendosur: 

 “-Pranimin pjesërisht të padisë së paditësit Luan Leka; -Ndryshimin e vendimit nr. 129, 

datë 09.09.1996, të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave të Rrethit 

Sarandë, në pikën 1 të tij, duke njohur të drejtën e pronësisë ish pronarëve Xhemil e 

Rakip Lela, mbi 16.000 (gjashtëmbëdhjetë mijë) m
2
 truall të ndodhur në Lagjen 

“Haliqe”, brenda vijës kufizuese të fshatit Borsh, në Rrethin e Sarandës; -Ndryshimin e 

pikës 2 të vendimit të lartpërmendur të Komisionit të Pronave, duke u kthyer 

trashëgimtarëve Xhelim e Rakip Leka 13.700 m
2
 truall të lirë në specifikimet Veriu me 

rrugë publike, Jugu përrua, Lindja me pronat e M. Saraçit dhe Perëndimi me pronat e 

Agim Matit, sipas aktit të ekspertimit dhe planvendosjes përkatëse; -Pushimin e gjykimit 

të çështjes civile në lidhje me shtesën e objektit të padisë me objekt kundërshtimin e 

vendimit të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave të Rrethit Sarandë me nr. 

35, datë 14.04.1995, që lidhet me personin e tretë Vullnet Gjoka; -Shpenzimet gjyqësore 

sikurse janë kryer.”. 

 3. Gjykata e Apelit Gjirokastër, me vendimin nr. 20-2015-970/568, datë 

13.10.2015, ka vendosur:  

“Prishjen e vendimit civil nr. 370, datë 10.06.2002, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Sarandë dhe kthimin e kësaj çështje për rigjykim në po atë gjykatë me tjetër përbërje të 

trupit gjykues.”. 

 4. Kundër vendimit nr. 20-2015-970/568, datë 13.10.2015, të Gjykatës së Apelit 

Gjirokastër, ka paraqitur rekurs paditësi Luan Leka, i cili ka kërkuar prishjen e këtij 

vendimi dhe kthimin e çështjes për rigjykim pranë po kësaj gjykate me tjetër trup gjykues. 

 5. Rekursi është regjistruar në sekretarinë e Gjykatës së Lartë në datën 30.12.2015, 

me Nr. Regj. Themeltar 11243-03921-002015, dhe pas ndjekjes së procedurave të shortit, i ka 

rënë për shqyrtim z. Ervin Pupe, gjyqtar pranë Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.  

 6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në datë 24.02.2021 ka vendosur: 

 “Kalimin e çështjes me nr. 11243-03921-00-2015 në seancë gjyqësore.”. 

 7. Në datën 25.06.2018, kërkuesit i janë drejtuar gjykatës me kërkesë për konstatim 

shkelje të afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurave të çështjes civile nr. 11243-

03921-00-2015.  

 8. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 10, datë 

31.01.2019, ka vendosur: 

 “-Rrëzimin e kërkesës; -Ky vendim është përfundimtar dhe i formës së prerë.” 

 9. Rezulton se kërkuesi të njëjtën kërkesë (me të njëjtin objekt) e ka paraqitur sërish 

pranë Gjykatës së Lartë, në datën 12.09.2019. Në këtë kërkesë kërkuesit kanë parashtruar 

se është shkelur afati i arsyeshëm për gjykimin e mosmarrëveshjes dhe se për shkak të 

vonesave për gjykimin e çështjes prej 17 vitesh kanë pësuar dëme të mëdha pasurore, pasi 

janë në kushtet e pamundësisë së shfrytëzimit të pronës së tyre trashëgimore njohur dhe 

kthyer me vendimin nr. 35, datë 14.04.1995 të KKKP Sarandë. 
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 10. Në përputhje me nenin 399/4, pika 1, e Kodit të Procedurës Civile, Kolegji Civil 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. 4338/1 prot., datë 06.12.2021, ka parashtruar se në datë 24.02.2021 Kolegji Civil ka 

vendosur kalimin e çështjes me nr. 11243-03921-00-2015 për gjykim. Gjyqtari relator ka 

parashtruar se Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka aktualisht mbi 18.000 çështje civile për 

gjykim dhe se aktualisht po shqyrtohen çështjet e themelit civile të regjistruara në vitin 2013 

që kanë kaluar për gjykim, gjithashtu ka edhe çështje të kaluara për gjykim të regjistruara në 

vitet 2010, 2011, 2012 të cilat me emërimin e gjyqtarëve të rinj në Gjykatën e Lartë dhe për 

rrjedhojë me mundësinë e plotësimit të trupës gjyqësore me pesë gjyqtar do të duhet të 

gjykohen nga Kolegji Civil. Çështja objekt kërkese, ka kaluar për gjykim por është regjistruar 

në vitin 2015. Kriteri i caktuar nga Kolegji Civil për përcaktimin e datës për gjykimin e 

çështjeve, është ai i gjykimit në rend kronologjik. Gjyqtari ka parashtruar se kriteri 

kronologjik është një kriter i arsyeshëm që siguron barazinë e të gjitha palëve dhe është në 

përputhje me parashikimet e nenit 460, pika 2 të Kodit të Procedurës Civile. Në këto kushte 

gjyqtari relator ka vlerësuar gjykimi i çështjes ka qenë i pamundur për rrethana objektive.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil 

 

 12. Konstatohet se kërkesa është paraqitur nga një subjekt i legjitimuar. Kërkuesit 

Refika Gjoka, Ervin Gjoka, Daniel Gjoka, Oriana Haluli dhe Entela Gjoka, rezultojnë në 

cilësinë e trashëgimtarëve të personit të tretë në procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar 

çështja me nr. regjistri themeltar 11243-03921-00-2015, datë 30.12.2015 në Gjykatën e Lartë. 

 13. 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.  

 14. Parimi i gjykimit brenda afatit të arsyeshëm ka një rëndësi themelore për gjykimin 

civil/administrativ, pasi përbën dhe një nga elementët e procesit të rregullt ligjor të 

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

postulatin “Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar”. Shkalla e respektimit të këtij parimi 

përcakton në mënyrë të ndjeshme dhe efektivitetin e procesit gjyqësor. (Shih vendimin H. 

kundër Francës, datë 24.10.1989 të GJEDNJ) 

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

përbërëse të këtij standardi. Në referim të saj, rezulton se në përllogaritjen e afatit të 

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

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

vendimin Buchholz kundër Republikës Federale Gjermane datë 06.05.1981 dhe Bjeliç kundër 

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

 17. Në vlerësimin e kompleksitetit të çështjes, merr në konsideratë të gjithë faktorët 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 19. Për sa i përket sjelljes së autoriteteve për vlerësimin e kohëzgjatjes së afatit të 

arsyeshëm të gjykimit, GJEDNJ ka vlerësuar se vetëm vonesat që i atribuohen shtetit mund të 

merren parasysh. Këto vonesa mund të shkaktohen ose nga autoritetet gjyqësore ose nga 

autoritetet administrative. Shkaqe të kësaj natyre në jurisprudencën e GJEDNJ janë vënë në 

dukje si p.sh.: bashkimi i gabuar i disa çështjeve që ka shkaktuar vonesa të panevojshme, 

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

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

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

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

 20. Në çështjen objekt gjykimi, konstatohet se në momentin e regjistrimit të kërkesës 

në Gjykatën e Lartë çështja ka kaluar afatin e shqyrtimit në Gjykatën Lartë prej dy vitesh siç 

përcaktohet në nenin 399/2 shkronja b) të Kodit të Procedurës Civile. Që nga koha e 

regjistrimit të çështjes deri në paraqitjen e kërkesës ka kaluar një kohë prej 3 vitësh, tetë 

muajsh dhe 13 ditësh.  

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

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

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

komplekse nga natyra e saj, pasi objekt shqyrtimi është vendimi nr. 20-2015-970/568, datë 

13.10.2015 e Gjykatës së Apelit Gjirokastër e cila ka vendosur prishjen dhe kthimin për 

rigjykim të vendimit nr. 370, datë 10.06.2002 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë për 

shkak të ndërtimit të gabuar të ndërgjyqësisë, pra objekt kontrolli është një çështje e natyrës 

procedural si ndërgjyqësia e drejtë në proces.  

 22. Në lidhje me mosveprimin e Gjykatës së Lartë që nga momenti i depozitimit të 

rekursit e deri në datën që kërkuesi ka paraqitur kërkesën për konstatimin e shkeljes së afatit 
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të shqyrtimit, duhet mbajtur në konsideratë ngarkesa totale individuale e gjyqtarit relator si 

dhe ngarkesa e këtij të fundit në raport me gjyqtarët e tjerë. Në lidhje me çështjen objekt 

gjykimi, gjyqtari relator pasi u njoh me kërkesën ka depozituar me datë 06.12.2021 mendim 

me shkrim në të cilën ka parashtruar se pranë Kolegjit Civil ndodhen aktualisht për gjykim 

mbi 18.000 çështje dhe vijimi i gjykimit bazohet patur në vlerësim kriterin kronologjik të 

regjistrimit të çështjes. Aktualisht Kolegji Civil po gjykon çështje themeli të vitit 2013 si dhe 

çështje të kaluara për gjykim të regjistruara në vitet 2010, 2011, 2012 të cilat pas plotësimit të 

trupës gjyqësore me pesë gjyqtar vijojnë gjykimin pranë Kolegji Civil. 

 23. 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. Këto vështirësi 

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

reformës. 

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

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

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

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

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

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

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

 25. Në gjetjet e “Raporti mbi gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit 

të Lartë Gjyqësor për vitin 2020” rezulton në Gjykatën e Lartë, rezulton se stoku i çështjeve 

të prapambetura, Backlog-u në fund të vitit 2020, vitit referues, rezulton prej 36.288 çështje 

dhe janë regjistruar 3,246 çështje të reja gjatë vitit 2020. Nga shqyrtimi i kushteve dhe të 

dhënave në raport evidentohet fakti se Gjykata e Lartë është koshiente për problematikën, 

prioritarizon çështjet e vjetra duke ulur numrin e çështjeve jashtë afatit. Viti 2020 shënoi 

rifillimin e shqyrtimit gjyqësor në Gjykatën e Lartë, me emërimin e 3 anëtarëve jo gjyqtar 

dhe kulmoi me funksionalizimin e saj, nëpërmjet emërimit të 4 anëtarëve të rinj nga radhët e 

gjyqësorit, në muajin mars të viti 2021. Stoku i çështjeve të prapambetura gjatë vitit 2020, për 

shkak të problematikave të mbartura ndër vite, vazhdon të ketë një trend në rritje. Në vitin 

2020 treguesi i ngarkesës për secilin gjyqtar të Gjykatës së Lartë është 12,588.7, çka do të 

thotë se secili gjyqtar ka në administrim pothuajse 12,589 dosje gjyqësore. Kjo vlerë shënon 

një ngarkesë 21 herë më të lartë se mesatarja në rang vendi, e cila është 596 çështje për 

gjyqtar.  

Bazuar në popullsinë e Republikës së Shqipërisë në vitin 2020, raporti gjyqtar i Gjykatës së 

Lartë për 100.000 banorë është 0.105 krahasuar me mesataren evropiane e cila është 1.93 

 26. 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 
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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.”. Legjislatori me ndryshimet e Kodit të Procedurës Civile ka parashikuar 

shprehimisht rrethanat e pamundësisë objektive për llogaritjen e afateve në kohëzgjatjen e 

gjykimit si një shkak objektiv që shkarkon nga përgjegjësia për tejkalimin e afatit të fiksuar 

në nenin 399/2 pika 2 të Kodit të Procedurës Civile. 

 27. Për sa më sipër, vlerësohet se mosveprimi i Gjykatës së Lartë nuk ka ndodhur për 

shkaqe subjektive që lidhen me vlerësime dhe qëndrime abuzive të gjyqtarit.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin 399/8 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

VENDOSI: 

 

- Rrëzimin e kërkesës së kërkuesve Refika Gjoka, Ervin Gjoka, Daniel Gjoka, Oriana 

Haluli (Gjoka) dhe Entela Gjoka.  

 

Tiranë, më 10.01.2022. 

 

 

         ANËTARE                              ANËTAR                                        KRYESUES 

 

      Albana BOKSI   Sandër SIMONI   Artur KALAJA 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI PENAL 

 

Nr. 13/5 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 13/5 i Vendimit 

 

VENDIM 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, i përbërë prej: 

 

    Ilir PANDA - Kryesues 

    Sokol BINAJ - Anëtar  

   Ervin PUPE - Anëtar 

 

më datë 10.01.2022, mori në shqyrtim kërkesën nr. 5/2021, që u përket palëve: 

 

KËRKUES:  Arjan Demçe, përfaqësuar nga Elis Bilali 

 

OBJEKTI:  Kërkesë për konstatimin e shkeljes së afatit dhe përshpejtimi i 

procedurave  

për gjykimin. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 399/1, 399/2, 399/5 e vijues të Kodit të Procedurës Civile. 

 

 

KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, Sokol Binaj, dhe si bisedoi çështjen në tërësi, 

 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes. 

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

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë me padinë me objekt “Detyrimin e të 

paditurit të më njohë gradën policore Komisar”. 

2. Gjykata e Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 2327, datë 

25.05.2017 ka vendosur: “Pranimin e kërkesë padisë. Konstatimin pjesërisht absolutisht ë 

pavlefshëm të urdhrit nr. 2847 datë 09.03.2016 të Drejtorit të Policisë së Shtetit për sa i 

përket mbajtjes së gradës policore “Nën/Komisar” për paditësin Arjan Demçe.  Detyrimin e 

Policisë së Shtetit ti njohë paditësit Arjan Demçe gradën policore “Komisar” në përputhje 

me funksionin sipas urdhrit nr. 2847 datë 09.03.2016 të Drejtorit të Policisë së Shtetit”. 
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3. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 604 (86-2018-684), 

datë 15.02.2018 ka vendosur: “Lënien në fuqi të vendimit nr. 2327, datë 25.05.2017 të 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë”. 

 4. Mbi bazën e rekursit, aktualisht çështja objekt gjykimi ndodhet pranë Gjykatës së 

Lartë  dhe është në pritje të gjykimit dhe kërkuesi Arjan Demçe, ka pretenduar shkeljen e 

afatit të arsyeshëm në Gjykatën e Lartë me këto shkaqe: 

- Gjykimi brenda një afati të arsyeshëm në jurisprudencën e gjykatës, janë trajtuar në 

këndvështrim të së drejtës për një proces të rregullt ligjor dhe individi është 

legjitimuar për të tilla pretendime, pasi legjislacioni në fuqi nuk parashikon mjete të 

tjera juridike efektive për të mbrojtur. 

- Rezulton se kanë kaluar 3 vite e një muaj nga koha që çështja është regjistruar në 

Gjykatën e Lartë dhe aktualisht nuk ka një datë për gjykimin e saj. 

- Kjo kohë relativisht e gjatë bie në kundërshtim me parashikimet e nenit 399/2 të Kodit 

të Procedurës Civile. 

- Ankuesi nuk i është cenuar e drejta për përftimin e gradës së njohur me vendim 

gjykate, por e drejta për të përfituar grada më të larta dhe duke qenë në proces 

gjyqësor e ka të pamundur të aplikoj në procedurat administrative të përfitimi të 

gradave. 

- Këto vonesa rrezikojnë karrierën e paditësit dhe performancën, pasi ka pasur 

vlerësime maksimale gjatë karrierës së tij. Këto fakte dhe rrethana, do të krijon pasoja 

të pariparueshme dhe të rrezikshme në karrierën e tij. 

- Për sa më sipër, kjo praktikë është konsoliduar edhe nga Gjykata Kushtetuese, ndër të 

tjera në vendimin nr. 57, datë 25.07.2017. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Penal 

 

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

është paraqitur nga një subjekt i legjitimuar. Kërkuesi Arjan Demçe, rezulton të jenë në 

cilësinë e palës paditëse në procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar rekursi me nr. 

regjistri themeltar 31003-00986-00-2018, datë  regjistrimi 07.05.2018 në Gjykatën e Lartë. 

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

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

arsyeshëm në gjykimin e çështjes nga Gjykata 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

për përfundimin e një procesi gjyqësor civil shtrihet, që nga momenti i ngritjes së padisë 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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 9. Në vijim, të jurisprudencës së konsoliduar GJEDNJ ka identifikuar disa elemente 

përbërëse të këtij standardi. Në referim të saj, rezulton se në përllogaritjen e afatit të 

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

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

vendimin Buchholz kundër Republikës Federale Gjermane datë 06.05.1981 dhe Bjeliç kundër 

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

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

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

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

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

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

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

GJEDNJ) 

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

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

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

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

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

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

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

15.07.1982 të GJEDNJ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kundër Mbretërisë së Bashkuar) 

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

kërkesës në Gjykatën e Lartë çështja e ka kaluar afatin e shqyrtimit, siç përcaktohet në nenin 

399/2, pika 1, shkronja “a”, të Kodit të Procedurës Civile (1 vit), pasi nga regjistrimi i 

çështjes në Gjykatën e Lartë dhe deri në paraqitjen e kësaj kërkese ka kaluar një kohë prej 3 

vjet e  8 muaj.  

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

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

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

komplekse nga natyra e saj, pasi ka të bëjë me të drejtat subjektive, të cilat pretendohen se 

janë cenuar nga veprimet e paligjshme të palës së paditur, organ i administratës publike. Nga 

ana tjetër, nuk konstatohet ndonjë sjelle e palëve që të ketë ndikuar në kohëzgjatjen e 

procesit. 

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

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

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

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

çështjen objekt gjykimi, gjyqtari relator pasi u njoh me kërkesën ka depozituar më datë 

30.07.2021 mendim me shkrim në të cilën ka parashtruar se në lidhje me këtë çështje është 

ndjekur radha si të gjitha çështjet dhe për shkak të faktit se mbi 1 vit Gjykata e Lartë ka qenë 
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jofunksionale për shkak të mungesës së gjyqtarëve dhe kjo ka ndikuar në rritjen e ndjeshme 

të numrit të çështjeve rreth 36.000 dosje, nga të cilat janë mbi 12.000 me natyrë 

administrative. Aktualisht Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë po shqyrton çështjet e 

themelit të vitit 2015 dhe krahas tyre po shqyrton me përparësi rekurset e veçanta ndaj 

vendimeve të ndërmjetme të cilat kanë një afat të posaçëm për shkak të urgjencës, si dhe 

rekurset të cilët miratohet kërkesa për përshpejtim, sipas kritereve të përcaktuara nga Këshilli 

i Lartë Gjyqësor në vendimin nr. 78, datë 30.05.2019.     

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

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

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

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

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

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

procesi i reformës. 

 17. Në lidhje me mosveprimin e Gjykatës së Lartë që nga momenti i depozitimit të 

rekursit e deri në datën që kërkuesi ka paraqitur kërkesën për konstatimin e shkeljes së afatit 

të shqyrtimit, duhet mbajtur në konsideratë ngarkesa totale individuale e gjyqtarit relator si 

dhe ngarkesa e këtij të fundit në raport me gjyqtarët e tjerë. Në 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. 

 18. 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). 

 19. Në gjetjet e “Raporti mbi gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit 

të Lartë Gjyqësor për vitin 2020” rezulton në Gjykatën e Lartë, rezulton se Backlog-u në fund 

të vitit 2020, vitit referues, rezulton prej 36.288 çështje dhe janë regjistruar 3,246 çështje të 

reja gjatë vitit 2020. Nga shqyrtimi i kushteve dhe të dhënave në raport evidentohet fakti se 

Gjykata e Lartë është koshiente për problematikën, prioritarizon çështjet e vjetra duke ulur 

numrin e çështjeve jashtë afatit. Viti 2020 shënoi rifillimin e shqyrtimit gjyqësor në Gjykatën 

e Lartë, me emërimin e 3 anëtarëve jo gjyqtar dhe kulmoi me funksionalizimin e saj, 

nëpërmjet emërimit të 4 anëtarëve të rinj nga radhët e gjyqësorit, në muajin mars të viti 2021. 

Stoku i çështjeve të prapambetura (backlog) gjatë vitit 2020, për shkak të problematikave të 

mbartura ndër vite, vazhdon të ketë një trend në rritje. Në vitin 2020 treguesi i ngarkesës për 

secilin gjyqtar të Gjykatës së Lartë është 12,588.7, çka do të thotë se secili gjyqtar ka në 

administrim pothuajse 12,589 dosje gjyqësore. Kjo vlerë shënon një ngarkesë 21 herë më të 

lartë se mesatarja në rang vendi, e cila është 596 çështje për gjyqtar. Bazuar në popullsinë e 
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Republikës së Shqipërisë në vitin 2020, raporti gjyqtar i Gjykatës së Lartë për 100.000 banorë 

është 0.105 krahasuar me mesataren evropiane e cila është 1.93. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedurës Civile ka parashikuar shprehimisht rrethanat e pamundësisë objektive për 

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

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

Civile. 

 21. 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.  

 22. 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. 

 23. Gjithsesi ky Kolegj, thekson se kjo çështje rezulton të jetë gjykuar nga Kolegji 

Administrativ i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 00 – 2021 – 1862, datë 04.11.2021, për 

rrjedhojë duhet të vendoset rrëzimi i kërkesës. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

   Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 299, 399/8 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

V E N D O S I 

 

   Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit Arjan Demçe, përfaqësuar nga Avokat Elis Bilali. 

 

Tiranë, më 10.01.2022 

 

      ANËTAR                                            ANËTAR                                   KRYESUES 

 

    Ervin PUPE                                       Sokol BINAJ                               Ilir PANDA 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI PENAL 

 

Nr. 16/7 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 16/7 i Vendimit 

 

VENDIM 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, i përbërë prej: 

 

    Ilir PANDA - Kryesues 

    Sokol BINAJ - Anëtar  

    Ervin PUPE - Anëtar 

 

më datë 10.01.2022, mori në shqyrtim kërkesën nr. 7/2021, që u përket palëve: 

 

KËRKUES:  Florian Bodinaku, Roland Bodinaku, Pranvera Bodinaku, Yllbardh  

Bodinaku, Gani Bodinaku, Fatos Bodinaku, përfaqësuar nga Avokat 

Avni Shehu. 

 

OBJEKTI:  Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm në gjykimin e çështjes me 

nr. 31003-01928-00-2016 dhe përshpejtimin e procedurave. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 399/5 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, Sokol Binaj, dhe si bisedoi çështjen në tërësi, 

 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes. 

1. Nga dosja gjyqësore rezulton se palët kërkuese i janë drejtuar gjykatës me padinë 

me objekt: “Anulim i pjesshëm i VKM nr. 129, datë 22.02.2012”. 

2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 5935, datë 

24.10.2014 ka vendosur: “Rrëzimi i kërkesë padisë”. 

 3. Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 4284, datë 24.11.2014 

ka vendosur: “Ndryshimin e vendimit nr. 5935, datë 24.10.2014 të Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë, në këtë mënyrë. Pranimin e padisë. Shfuqizimin e pjesshëm të 

vendimit të Këshillit të Ministrisë nr. 129, datë 22.02.2012 “Për shpronësim të pronave të 

pasurive të paluajtshme pronë private që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor Unaza e 

Madhe e Tiranës” vetëm për sa i përket masës së shpronësimit në favor të paditësve Florian 

Bodinaku, Roland Bodinaku, Pranvera Bodinaku, Yllbardh Bodinaku, Gani Bodinaku, Fatos 
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Bodinaku. Detyrimin e palëve të paditura tu paguaj paditësve shumën e papaguar të masës së 

shpronësimit gjithsej 298.336.081.2 lekë e llogaritur si diferencë midis masës së përcaktuar 

sipas VKM nr. 1620, datë 26.11.2008 “Për miratimin e çmimeve të trojeve që ndodhen në të 

gjitha Bashkitë dhe disa Komuna” dhe asaj të përcaktuar sipas VKM nr. 129, datë 

22.02.2012 “Për shpronësim të pronave të pasurive të paluajtshme pronë private që preken 

nga ndërtimi i segmentit rrugor Unaza e Madhe e Tiranës ”. 

 4. Mbi bazën e rekursit, aktualisht çështja objekt gjykimi ndodhet pranë Gjykatës së 

Lartë  dhe është në pritje të gjykimit dhe kërkuesi Florian Bodinaku etj, kanë pretenduar 

shkeljen e afatit të arsyeshëm në Gjykatën e Lartë me këto shkaqe: 

- Nga regjistrimi i çështjes në Gjykatën e Lartë më datë 28.10.2016 e deri më sot, kanë kaluar 

rreth 5 vjet. 

- Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë ka marrë vendimin nr. 386, datë 19.07.2016 me të 

cilin ka vendosur pezullimin e ekzekutimi të vendimit nr. 771, datë 13.04.2016 të Gjykatës 

Administrative të Apelit. 

- Kësaj gjykate jemi drejtuar edhe me kërkesën nr. 620 prot., datë 12.02.2018 për 

përshpejtimin e gjykimit, por çështja ene nuk është gjykuar, si dhe kemi kërkuar revokimin e 

vendimit nr. 386, datë 19.07.2016, pasi ku vendim ka bërë tejzgjatjen e ekzekutimit të 

vendimit të formës së prerë. 

- Në bazë të nenit 399/2 germa “a” të Kodit të Procedurës Civile, afati maksimal i gjykimit të 

çështjes në Gjykatën e Lartë është 2 vjet. Edhe po të marrim parasysh afatin e përcaktuar në 

nenin 109 të dispozitave kalimtare të parashikuara me ligjin nr. 38, datë 30.03.201, afati i 

gjykimit të çështjes përsëri ka kaluar. 

 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Penal 

 

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

është paraqitur nga një subjekt i legjitimuar. Kërkuesi Florian Bodinaku etj, rezulton të jenë 

në cilësinë e palës paditëse në procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar rekursi me nr. 

regjistri themeltar 31003-01928-00-2016, datë  regjistrimi 28.10.2016 në Gjykatën e Lartë. 

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

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

arsyeshëm në gjykimin e çështjes nga Gjykata 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

për përfundimin e një procesi gjyqësor civil shtrihet, që nga momenti i ngritjes së padisë 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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 9. Në vijim, të jurisprudencës së konsoliduar GJEDNJ ka identifikuar disa elemente 

përbërëse të këtij standardi. Në referim të saj, rezulton se në përllogaritjen e afatit të 

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

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

vendimin Buchholz kundër Republikës Federale Gjermane datë 06.05.1981 dhe Bjeliç kundër 

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

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

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

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

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

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

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

GJEDNJ) 

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

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

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

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

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

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

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

15.07.1982 të GJEDNJ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kundër Mbretërisë së Bashkuar) 

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

kërkesës në Gjykatën e Lartë çështja e ka kaluar afatin e shqyrtimit, siç përcaktohet në nenin 

399/2, pika 1, shkronja “a”, të Kodit të Procedurës Civile (1 vit), pasi nga regjistrimi i 

çështjes në Gjykatën e Lartë dhe deri në paraqitjen e kësaj kërkese ka kaluar një kohë prej 3 

vjet e  8 muaj.  

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

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

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

komplekse nga natyra e saj, pasi ka të bëjë me të drejtat subjektive, të cilat pretendohen se 

janë cenuar nga veprimet e paligjshme të palës së paditur, organ i administratës publike. Nga 

ana tjetër, nuk konstatohet ndonjë sjelle e palëve që të ketë ndikuar në kohëzgjatjen e 

procesit. 

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

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

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

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

çështjen objekt gjykimi, gjyqtari relator pasi u njoh me kërkesën ka depozituar më datë 

30.07.2021 mendim me shkrim në të cilën ka parashtruar se në lidhje me këtë çështje është 

ndjekur radha si të gjitha çështjet dhe për shkak të faktit se mbi 1 vit Gjykata e Lartë ka qenë 
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jofunksionale për shkak të mungesës së gjyqtarëve dhe kjo ka ndikuar në rritjen e ndjeshme 

të numrit të çështjeve rreth 36.000 dosje, nga të cilat janë mbi 12.000 me natyrë 

administrative. Aktualisht Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë po shqyrton çështjet e 

themelit të vitit 2015 dhe krahas tyre po shqyrton me përparësi rekurset e veçanta ndaj 

vendimeve të ndërmjetme të cilat kanë një afat të posaçëm për shkak të urgjencës, si dhe 

rekurset të cilët miratohet kërkesa për përshpejtim, sipas kritereve të përcaktuara nga Këshilli 

i Lartë Gjyqësor në vendimin nr. 78, datë 30.05.2019.     

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

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

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

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

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

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

procesi i reformës. 

 17. Në lidhje me mosveprimin e Gjykatës së Lartë që nga momenti i depozitimit të 

rekursit e deri në datën që kërkuesi ka paraqitur kërkesën për konstatimin e shkeljes së afatit 

të shqyrtimit, duhet mbajtur në konsideratë ngarkesa totale individuale e gjyqtarit relator si 

dhe ngarkesa e këtij të fundit në raport me gjyqtarët e tjerë. Në 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. 

 18. 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). 

 19. Në gjetjet e “Raporti mbi gjendjen e sistemit gjyqësor dhe veprimtarinë e Këshillit 

të Lartë Gjyqësor për vitin 2020” rezulton në Gjykatën e Lartë, rezulton se Backlog-u në fund 

të vitit 2020, vitit referues, rezulton prej 36.288 çështje dhe janë regjistruar 3,246 çështje të 

reja gjatë vitit 2020. Nga shqyrtimi i kushteve dhe të dhënave në raport evidentohet fakti se 

Gjykata e Lartë është koshiente për problematikën, prioritarizon çështjet e vjetra duke ulur 

numrin e çështjeve jashtë afatit. Viti 2020 shënoi rifillimin e shqyrtimit gjyqësor në Gjykatën 

e Lartë, me emërimin e 3 anëtarëve jo gjyqtar dhe kulmoi me funksionalizimin e saj, 

nëpërmjet emërimit të 4 anëtarëve të rinj nga radhët e gjyqësorit, në muajin mars të viti 2021. 

Stoku i çështjeve të prapambetura (backlog) gjatë vitit 2020, për shkak të problematikave të 

mbartura ndër vite, vazhdon të ketë një trend në rritje. Në vitin 2020 treguesi i ngarkesës për 

secilin gjyqtar të Gjykatës së Lartë është 12,588.7, çka do të thotë se secili gjyqtar ka në 

administrim pothuajse 12,589 dosje gjyqësore. Kjo vlerë shënon një ngarkesë 21 herë më të 

lartë se mesatarja në rang vendi, e cila është 596 çështje për gjyqtar. Bazuar në popullsinë e 
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Republikës së Shqipërisë në vitin 2020, raporti gjyqtar i Gjykatës së Lartë për 100.000 banorë 

është 0.105 krahasuar me mesataren evropiane e cila është 1.93. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedurës Civile ka parashikuar shprehimisht rrethanat e pamundësisë objektive për 

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

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

Civile. 

 21. 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.  

 22. 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. 

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

vërehet ndonjë zvarritje e qëllimshme e saj nga gjyqtari re. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 299, 399/8 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

V E N D O S I 

 

Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit Florian Bodinaku etj, përfaqësuar nga Avni Shehu. 

 

Tiranë, më 10.01.2022 

 

 

        ANËTAR                              ANËTAR                                     KRYESUES 

 

      Ervin PUPE                                  Sokol BINAJ                                  Ilir PANDA 
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