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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI PENAL 

 

Nr. 19-2022 i regjistrit themeltar 

Nr. 19  Vendimi 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga gjyqtarët: 

 

 Ilir PANDA  - Kryesues 

 Albana BOKSI - Anëtar 

 Medi BICI  - Anëtar 

  

Sot, më datë 15.12.2022, mori në shqyrtim, në dhomën e këshillimit, çështjen gjyqësore me 

nr. 19 Akti, që ka lidhje me shqyrtimin e kërkesës që i përket:  

 

KËRKUES:    Heroina Bega 

 

OBJEKTI:  Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe 

përshpejtimin e procedurave të gjykimit të çështjes pranë 

kësaj gjykate, pasi ka kaluar një periudhë për më tepër se 13 

vjeçare në tërësi dhe 6 vjeçare në këtë gjykatë. 

 Gjykimin e çështjes të regjistruar pranë Gjykatës së Lartë me 

nr. 11243-02840-00-2016, datë 08.09.2016 në një kohë sa më 

të shpejtë të mundur, sepse paditësja dhe ndërhyrësit kryesor 

janë në një moshë të thyer dhe kërkojnë ta gëzojnë dhe 

mbyllin njëherë e përgjithmonë procedurën për pasuritë e 

paluajtshme që ata trashëgojnë. 

 

BAZA LIGJORE:  Nenet 399/1 - 399/2, pika b, 399/4 e vijues, 399/6, pika c, 

deri tek 399/12, si dhe 474 të Kodit të Procedurës Civile. 

 

e cila lidhet me çështjen civile të themelit, që i’u përket palëve ndërgjyqëse, si më poshtë: 

 

PADITËS: Heroina Bega 

 

NDËRHYRËS KRYESOR: Agim Çeliku, Nurije Topi, Sadedin Çeliku, Zenel Çeliku, 

Shpëtim Çeliku, Sofie Mehmetaj, Saim Myrtaj, Nexhmie 

(Eleni) Dako, Majlinda Myrtaj, Erjon Myrtaj, Erlis Myrtaj, 

Drita Prençi, Jonuz Caushi, Genc Caushi dhe Drini Caushi. 

 

TË PADITUR:  Agjencia e Kthimit dhe e Kompensimit të Pronave Tiranë 

  Avokatura e Shtetit 
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OBJEKTI I PADISË DHE 

NDËRHYRJES KRYESORE: Anulimin e vendimit nr. 33, datë 09.07.2007 të Agjencisë 

Rajonale të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Lezhë dhe 

kthimin fizik të sipërfaqeve të lira. 

 

BAZA LIGJORE:  Ligji nr. 9235, datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe 

kompensimin e pronave”, i ndryshuar me ligjin nr. 9583, datë 

17.07.2006, neni 18 i tij, si dhe nenet 31, 32, 189, 190, 191, 

324 e vijues të Kodit të Procedurës Civile. 

 

KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SE LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Medi Bici mbi kërkesën e kërkueses Heroina Bega për 

konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm të gjykimit të çështjes gjyqësore civile nr. 02840-00-

2016, datë regjistrimi 08.09.2016, si dhe përshpejtimin e procedurave të gjykimit të kësaj çështje 

gjyqësore;  

V Ë R E N: 

 

I. Rrethanat e çështjes: 

 

1. Paditësja Heroina Bega dhe ndërhyrësit kryesor janë trashëgimtar ligjor të të ndjerit 

Myslym Tirana, fakt i cili provohet nga dëshmia e trashëgimisë nr. 86, datë 27.09.1994 të Zyrës së 

Noterisë Durrës.    

2. Pala paditëse dhe ndërhyrësit kryesor kanë pretenduar se trashëgimlënësi i tyre ka qenë 

pronar i disa pasurive të paluajtshme, objekte dhe sipërfaqe trualli të ndodhura në qytetin  Lezhës, 

të cilat i janë marrë në mënyrë të padrejtë nga pushteti i kohës. Për këtë arsye, ata i janë KKKP 

pranë Bashkisë Lezhë për tu trajtuar në kuptim të ligjit nr. 7698, datë 15.04.1993 “Për kthimin dhe 

kompensimin e pronave ish-pronarëve”. 

3. Me vendimin nr. 06, datë 23.02.1994 të KKKP Bashkia Lezhë është vendosur që të 

njihet e drejta e pronësisë së ish-pronarit Myslym Tirana për një sipërfaqe prej 10.400 m2, ndërsa 

me vendimin nr. 6/1, datë 30.04.1998 të KKKP Lezhë, është vendosur kthimi fizik i sipërfaqes prej 

530 m2 truall i lirë brenda sipërfaqes së njohur prej 10.400 m2, si dhe kompensimi në zonë turistike 

për pjesën tjetër prej 9.970 m2.  

4. Pala paditëse rezulton ti jetë drejtuar sërish KKKP Bashkia Lezhë, i cili, me vendimin nr. 

6/2, datë 28.08.1998 ka vendosur njohjen e të drejtës së pronësisë ish-pronarit Myslym Tirana 

(trashëgimtarëve të tij ligjor) për një sipërfaqe trualli prej 4.000 m2 (lulishte dhe obelisku), është 

shfuqizuar pika 2 e vendimit nr. 06/1, datë 30.04.1998 për pjesën e kompensimit, duke u kthyer 

sipërfaqja e truallit prej 2.459 m2 dhe kompensuar me obligacione sipërfaqja prej 4.000 m2, si dhe 

kompensuar sipërfaqja prej 7.011 m2 me sipërfaqe ekuivalente prej 4.206 m2 në zonë turistike. 

5. Të gjitha këto vendime janë regjistruar rregullisht sipas ligjit pranë ZVRPP Lezhë. 

6. Me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 9235, datë 29.07.2004, pala paditëse në këtë gjykim 

Heroina Bega, bazuar në përcaktimet e ligjit nr. 9235/2004, i ndryshuar, i është drejtuar në vitin 

2007 Zyrës Rajonale të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Qarku Lezhë (ZRAKKP Qarku 

Lezhë), për tu trajtuar me kthim fizik për sipërfaqet e njohura dhe disponuar me kompensim me 

vendimet e mëparshme, pasi ka pretenduar se ekzistonin mundësitë që kjo sipërfaqe tu disponohej 

me kthim fizik. 
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7. Me vendimin nr. 33, datë 09.07.2007 të ZRAKKP Qarku Lezhë është vendosur: “Të 

rrëzojë kërkesën e paraqitur nga kërkuesja Heroina Bega (Tirana) e trashëgimtarët ligjor të ish-

pronarit Myslym Tirana”. 

8. Vendimin nr. 33, datë 09.07.2007 të ZRAKKP Qarku Lezhë, trashëgimtarët ligjor të 

subjektit Myslym Tirana e kanë kundërshtuar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Agjencisë së 

Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Tiranë (AKKP). Pasi kërkesa ankimore është marrë në 

shqyrtim nga ana e AKKP-së, kjo e fundit, me vendimin nr. 401, datë 26.10.2007 ka vendosur: 

Shfuqizimin e vendimit nr. 33, datë 09.07.2007 të ZRAKKP Qarku Lezhë. Zgjidhjen në themel të 

çështjes, duke mos njohur të drejtën e pronësisë subjektit të shpronësuar Myslym Tirana për 

sipërfaqen 14.400 m2 truall në qytetin e Lezhës. 

9. Në kushtet kur trashëgimtarët ligjor të subjektit Myslym Tirana nuk kanë qenë dakord 

me vendimin e dhënë nga AKKP Tiranë, i janë drejtuar me padi Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë, duke kërkuar kundërshtimin e vendimit nr. 401, datë 26.10.2007 të dhënë AKKP Tiranë 

dhe të vendimit nr. 33, datë 09.07.2007 të ZRAKKP Qarku Lezhë. 

10. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 6485, datë 16.07.2009 ka 

vendosur:  

-Pranimin pjesërisht të kërkesë-padisë. 

-Pranimin pjesërisht të ndërhyrësve kryesor. 

-Anulimin tërësisht të vendimit nr. 401, datë 26.10.2007 të AKKP Tiranë si akt absolutisht i 

pavlefshëm.  

-Rrëzimin e kërkesë-padisë dhe të ndërhyrësve dytësore përsa i takon anulimit të vendimit nr. 33, 

datë 09.07.2007 të Zyrës Rajonale të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Lezhë, si të pabazuar 

në ligj dhe në prova. 

11. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 1018, datë 03.06.2010 ka vendosur: 

-Lënien në fuqi të vendimit nr. 6485, datë 16.07.2009 të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, përsa 

i përket shfuqizimit të vendimit nr. 401, datë 26.10.2007 të Agjencisë Qendrore të Kthimit dhe 

Kompensimit të Pronave Tiranë. 

-Prishjen e vendimit përsa i përket rrëzimit të kërkesës për anulimin e vendimit nr. 33, datë 

09.07.2007 të Agjencisë Rajonale të Kthimit dhe të Kompensimit të Pronave Qarku Lezhë dhe 

kthimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë me tjetër trup gjykues. 

12. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 10938, datë 13.11.2014 ka 

vendosur:  

-Rrëzimin e kërkesë-padisë si të pabazuar në ligj dhe në prova, etj...... 

13. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 1330, datë 03.06.2016 ka vendosur: 

-Lënien në fuqi të vendimit nr. 10938, datë 13.11.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

14. Kundër vendimit nr. 1330, datë 03.06.2016 të Gjykatës së Apelit Tiranë, kanë ushtruar 

të drejtën e rekursit trashëgimtarët e subjektit Myslym Tirana, të cilët kanë kërkuar ndryshimin e 

vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

15. Në datën 21.10.2022, trashëgimtarët ligjor të subjektit Myslym Tirana i janë 

drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesë për konstatimin e shkeljes së afateve të arsyeshme të 

shqyrtimit të çështjes në Gjykatën e Lartë dhe përshpejtimin e shqyrtimit të kësaj çështje, 

duke parashtruar këto shkaqe ligjore:.....Çështja objekt shqyrtimi ka filluar pranë organeve 

administrative që në vitin 2007. Në kushtet kur pala paditëse dhe ndërhyrësit dytësor nuk kanë 

qenë dakord me qëndrimin e mbajtur nga ZRAKKP Lezhë dhe AKKP Tiranë, e kanë çështjen 

objekt shqyrtimi gjyqësor në vitin 2008 dhe deri më tani ende nuk ka një vendim përfundimtar në 

lidhje me të. Kjo çështje është regjistruar për shqyrtim pranë Gjykatës së Lartë në vitin 2016 dhe 

ende nuk rezulton që të jetë marrë në shqyrtim nga ana e kësaj gjykate me vendim përfundimtar. 

Në kushtet kur paditësja dhe ndërhyrësit kryesor janë në moshë të madhe, kërkojnë që kjo çështje 

të merret në shqyrtim sa më shpejt, me qëllim që këta subjekte të kenë drejtësi efektive dhe brenda 
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një afati të arsyeshëm. Edhe pse Gjykata e Lartë ka një numër të madh dosjesh për shqyrtim, 

kërkojmë që kjo gjykatë të marrë në shqyrtim këtë çështje dhe ta zgjidhë atë më një vendim 

përfundimtar. Përfundimisht pala kërkuese i ka kërkuar Gjykatës së Lartë që të pranojë kërkesën 

për përshpejtimin e gjykimit, si dhe marrjen në shqyrtim të themelit të mosmarrëveshjes duke 

vendosur pranimin e padisë sipas objektit të saj.  

16. Bazuar në përcaktimet e nenit 399/7, pika 2 të KPC, i është kërkuar mendim 

gjyqtarit relator të çështjes, të caktuar për shqyrtimin e dosjes me nr. 11243-02840-00-

2016 datë regjistrimi 08.09.2016, z. Artur Kalaja, i cili, me shkresën nr. 5665/1 prot, datë 

21.11.2022 ka parashtruar këtë qëndrim në lidhje me kërkesën objekt shqyrtimi: 

........Nga verifikimi i dosjes gjyqësore pranë sekretarisë, konstatoj se çështja është regjistruar 

në Gjykatën e Lartë më datë 08.09.2016 dhe është në fazën e studimit. Aktualisht pranë kësaj 

Gjykate gjenden të regjistruara mbi 34.416 (tridhjetë e katër mijë e katërqind e 

gjashtëmbëdhjetë) çështje gjyqësore (numër zyrtar deri në momentin e hartimit të këtij 

opinioni), të viteve të ndryshme, në pritje për tu shqyrtuar, nga të cilat 18.076 (tetëmbëdhjetë 

mijë e shtatëdhjetë e gjashtë) çështje gjyqësore janë me natyrë civile. Nga këto çështje me 

natyrë civile, janë rreth 16.331 (gjashtëmbëdhjetë mijë e treqind e tridhjetë e një) dosje 

gjyqësore që i kanë kaluar afatet normale të shqyrtimit në Gjykatën e Lartë. Gjykata e Lartë 

aktualisht ka 5 gjyqtar në Kolegjin Civil të kësaj gjykate, të cilët, referuar nenit 460/2 të KPC, 

çështjet civile gjyqësore i shqyrtojnë sipas kriterit të datës së regjistrimit. Aktualisht Kolegji 

Civil i Gjykatës së Lartë po shqyrton çështjet e themelit, të regjistruara në vitin 2014-2015, në 

dhomë këshillimi. Krahas tyre, pavarësisht datës së regjistrimit, Kolegji Civil po shqyrton me 

përparësi, rekurset e veçanta ndaj vendimeve të ndërmjetme, të cilat sipas nenit 470 të KPC 

kanë një afat të posaçëm shqyrtimi, konkretisht 30 ditë, për shkak të urgjencës. Po ashtu, me 

përparësi po shqyrtohen edhe rekurset, për të cilat miratohet kërkesa e palës për përshpejtim 

nga gjyqtari relator, pasi vlerësohet se plotësohen kriteret e përcaktuara nga Këshilli i Lartë 

Gjyqësor në vendimin nr. 78, datë 30.05.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, “Për kalendarin e 

shqyrtimit të çështjeve në Gjykatën e Apelit”. Në rastin konkret ka rezultuar se pala paditëse 

Heroina Bega, e cila, ka edhe cilësinë e kërkueses në gjykimin për konstatimin e shkeljes së 

afatit të arsyeshëm, i është drejtuar Gjykatës së Lartë me kërkesën nr. 5614 prot., datë 

21.10.2022 për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e shqyrtimit të 

kësaj çështje. Në kërkesën për përshpejtim, pala kërkuese Heroina Bega, ka bërë evident faktin 

se mosmarrëveshja objekt shqyrtimi ka filluar që në vitin 2007, e cila është marrë në shqyrtim 

fillimisht nga rrugë administrative nga ZRAKKP Qarku Lezhë si dhe AKKP Tiranë. Në 

kushtet kur pala paditëse dhe ndërhyrësit kryesor nuk kanë qenë dakord me vendimin e dhënë 

nga AKKP e kanë bërë çështjen konflikt gjyqësor pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, e 

cila, në vitin 2009 ka rrëzuar padinë e paditëses Heriona Bega dhe të ndërhyrëseve kryesor në 

gjykim. Gjithashtu, kërkuesja ka bërë evident faktin se, vendimi i dhënë nga Gjykata e Rrethit 

Gjyqësor Tiranë është lënë në fuqi nga gjykata e apelit dhe të gjitha palët kanë bërë rekurs ndaj 

këtij vendimi, rekurs i cili nuk është marrë në shqyrtim që nga viti 2016 kohë në të cilën është 

regjistruar pranë Gjykatës së Lartë. Kërkuesja ka pretenduar faktin se mosha madhore e 

paditëses në gjykimin e themelit si dhe ndërhyrësve kryesorë në padi është e madhe dhe për 

këtë arsye kërkojnë përshpejtimin e shqyrtimit të kësaj çështje, me qëllim marrjen e një drejtësi 

efektive dhe të shpejtë. Kërkuesja edhe pse ka bërë evident faktin që është në dijeni të 

ngarkesës së Gjykatës së Lartë, ka kërkuar vlerësimin e çështjes me prioritet. Vlerësoj të sjell 

në vëmendje, se në praktikën e mëparshme të Gjykatës së Lartë, është mbajtur qëndrimi se 

afatet e parashikuara nga ligji si afate të arsyeshme, janë afate orientuese, prezumime relative 

ligjore, për kohëzgjatjen kushtetuese dhe ligjore të arsyeshme të një shkalle apo faze procesi 

gjyqësor. Kjo do të thotë se rast pas rasti gjykata që shqyrton kërkesën, duke vlerësuar 

rrethanat konkrete të çështjes - qoftë në kompleksitetin e saj, në sjelljen e palëve dhe sjelljen 
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organeve shtetërore do të vlerësojë nëse ka cënim të afatit të arsyeshëm edhe para plotësimit të 

afateve ligjore apo nëse edhe pas plotësimit të afateve ligjore nuk ka shkelje të afateve të 

arsyeshme të gjykimit (shih pikën 2 të nenit 399/2 të Kodit të Procedurës Civile). Nuk mundet 

të ketë receta ligjore zgjidhje për të parashikuar apriori se kush janë afatet fikse të përfundimit 

të gjykimit, duke qenë se edhe neni 42 i Kushtetutës edhe neni 6 i KEDNJ përdorin mbiemrin 

relativ “i arsyeshëm” dhe se kuptimi si garanci funksionale i këtij mbiemri do të duhet të 

konkludohet rast pas rasti (shih Vendim datë 31.01.2019, i Kolegjit Administrativ të Gjykatës 

së Lartë, me kërkues z. Evis Lamçja, etj). Në këtë kuadër, vlerësoj të sjell në vëmendje 

parashikimet e pikës 3, të nenit 399/2 të Kodit të Procedurës Civile, sipas të cilit, “3. 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”. Sa më sipër, 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 Civil të Gjykatës së Lartë, me regjistrim më të 

hershëm në kohë, duke pasur parasysh natyrën e mosmarrëveshjes objekt shqyrtimi, si dhe 

numrin e gjyqtarëve pranë këtij Kolegji (të cilët kanë volum të jashtëzakonshëm heshtjet të 

mbartura për tu shqyrtuar), jemi në kushtet kur gjykimi i çështjes, ka qenë i pamundur për 

rrethana objektive. Për sa më sipër, kërkesa për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm, 

vlerësoj se duhet të refuzohet. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë: 

 

17. Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se kërkesa është 

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

paditëse në procesin gjyqësor, për të cilin është dhënë vendimi nr. 1330, datë 03.06.2016 i 

Gjykatës së Apelit Tiranë. Mbi rekursin e ushtruar nga palët ndërgjyqëse çështja është regjistruar 

nr. 02840-00-2016, datë regjistrimi 08.09.2016, në Kolegjin Civil të Gjykatës së Lartë. 

18. Kolegji, vlerëson se kërkesa është në kompetencën e tij, 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 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë. 

19. 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. 

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

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

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

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

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

kundër Francës, datë 24.10.1989 të GJEDNJ). 

21. Kolegji çmon të theksojë praktikën e konsoliduar të Gjykatës Evropiane të të Drejtave 

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

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

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

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

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

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

22. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në jurisprudencën së saj, ka identifikuar disa 

elemente përbërëse të këtij standardi. Sipas kësaj jurisprudence në përllogaritjen e afatit të 

arsyeshëm merren në konsideratë faktorë të ndryshëm si kompleksiteti i çështjes; sjellja e palëve 
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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). 

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

parasysh të gjithë faktorët dhe elementët 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 

të dëshmitarëve, elementët ndërkombëtar, lidhjen e çështjes me çështje të tjera dhe ndërhyrjen e 

personave të tjerë në procedurë. (Shih vendimin Triggiani kundër Italisë, datë 19.02.1991; Manieri 

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

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

proces ndaj procedimit, diligjencën e treguar prej tyre për përfundimin e procesit, pengesat që ato 

kanë krijuar dhe faktorë të tjerë që janë të lidhur me veprimet ose mosveprimet e tyre që kanë 

ndikuar në ecurinë e procesit. Megjithatë, kjo duhet vlerësuar rast pas rasti, vlerëson gjykata, pasi 

një person nuk është i detyruar të bashkëpunojë me autoritetet proceduese në mënyrë aktive për të 

përshpejtuar procedurat gjyqësore që çojnë në dënimin e tij. (shih vendimin Eckkle kundër 

Republikës Federale Gjermane, datë 15.07.1982 të GJEDNJ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

në Gjykatën e Lartë rezulton se çështja e ka kaluar afatin e shqyrtimit në Gjykatën e Lartë, siç 

përcaktohet në nenin 399/2, pika 1, shkronja “b” të Kodit të Procedurës Civile (2 vjet), pasi nga 

regjistrimi i çështjes në Gjykatën e Lartë dhe deri në paraqitjen e kësaj kërkese ka kaluar një kohë 

prej rreth 4 vjet. 

27. Duke marrë në vlerësim standardet e përcaktuar nga jurisprudenca e GJEDNJ në lidhje 

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

për shkak të kërkesave të palës kërkuese. Çështja paraqitet komplekse nga natyra e saj, pasi në 

rastin objekt shqyrtimi themeli i pretendimeve të palëve rrjedh nga procesi i njohjes dhe kthimit të 

pronave të shpronësuara padrejtësisht nga pushteti i kohës, pas datës 29.11.1944. Këto pretendime 

janë shqyrtuar fillimisht në rrugë administrative dhe tashmë konflikti është transferuar në rrugë 

gjyqësore, duke marrë jo vetëm natyrë administrative, por civile, pasi palët pretendojnë të drejta 

pronësie ndaj njëra-tjetrës. Kolegji çmon të vlerësojë faktin se nuk konstatohet ndonjë sjelle e 

palëve që të ketë ndikuar në kohëzgjatjen e procesit.  

28. Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson se në lidhje me mosveprimin e gjykatës nga momenti i 

depozitimit të rekursit e deri në datën që kërkuesit kanë paraqitur kërkesën për konstatimin e 

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

gjyqtarit relator, si dhe ngarkesa e këtij të fundit në raport me gjyqtarët e tjerë. Relatori i caktuar 

me short për shqyrtimin e kësaj çështje, pasi u njoh me kërkesën e palës kërkuese në këtë gjykim, 

në përputhje me kërkesat ligjore procedurale ka depozituar mendimin e tij me shkrim në lidhje me 

këtë çështje, duke evidentuar ndër të tjera 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 Civil të Gjykatës së Lartë, me regjistrim më të hershëm në kohë, duke pasur 
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parasysh numrin shumë të reduktuar të gjyqtarëve pranë këtij Kolegji, jemi në kushtet kur gjykimi i 

çështjes ka qenë i pamundur për rrethana objektive në lidhje me këtë çështje. 

29. Në rastin konkret, çështja është regjistruar në Gjykatën e Lartë më datë 19.07.2017. 

Referuar edhe argumenteve dhe mendimit me shkrim të gjyqtarit relator, Kolegji vlerëson se 

vonesa e gjatë në shqyrtimin e mosmarrëveshjes konkrete 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. (shih vendim nr. 08, datë 16.09.2021; vendim nr. 02/2/1, datë 

13.07.2021; vendim nr. 06/12/4, datë 24.06.2021, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë). 

30. Komisioni i Venecias ka theksuar se reforma në drejtësi, përfshirë procesin e 

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

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

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

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

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

the appointment of judges to the Contitucional Court). 

31. Rrethanat e mësipërme janë pasur në vëmendje edhe nga ligjvënësi në kohën e 

miratimit të ndryshimeve ligjore, konkretisht me ligjin nr. 38/2017 të KPC, duke parashikuar 

Kreun X “Gjykimi i kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm përshpejtimin e 

procedurave dhe shpërblimin e dëmit”. Neni 399/2, pika 3 e KPC 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”. Legjislatori me ndryshimet e Kodit të Procedurës Civile ka 

parashikuar shprehimisht edhe 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 KPC.  

32. Kolegji vlerëson se në rastin konkret, nga momenti i regjistrimit të rekursit/çështjes në 

Gjykatën e Lartë, çështja nuk është marrë në shqyrtim nga ana e Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

për shkak të numrit të madh të çështjeve civile të regjistruara për shqyrtim pranë Gjykatës së Lartë 

dhe trajtimit të tyre sipas rendit kronologjik të regjistrimit. Për shkak të procesit të rivlerësimit, ka 

rezultuar se gjyqtari relator i kësaj çështje është ndryshuar disa herë.  

33. 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. Shqyrtimi i tyre bëhet duke marrë në 

konsideratë çështjen më të hershme të regjistruar. Duke marrë në konsideratë rastet që GJEDNJ ka 

përcaktuar se çfarë përbën sjellje të gjykatës, e cila ndikon në cënimin 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 cënim të këtij standardi.  

34. Kolegji vlerëson se 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 për gjykim.  

35. 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 
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rregullt ligjor dhe e vendimmarrjes së gjykatës nuk duhet të sakrifikohet për sasinë e afatit të 

arsyeshëm apo edhe ekonominë gjyqësore në tërësi.  

36. Për sa më sipër, Kolegji arrin në përfundimin se, duhet të vendoset mospranimi i 

kërkesës, pasi nuk vërehet ndonjë zvarritje e qëllimshme e saj nga gjyqtari relator. 

 

PËR  KËTO  ARSYE, 

 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, duke u bazuar në nenin 399/8 të Kodit të Procedurës Civile; 

 

V E N D O S I: 

 

Rrëzimin e kërkesës së kërkueses Heroina Bega. 

 

 

                                                                                                            Tiranë më datë 15.12.2022 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI PENAL 

 

Nr. 30-2022 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 30 i Vendimit 

 

VENDIM 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ilir PANDA  -Kryesues 

    Albana BOKSI -Anëtare 

                          Medi BICI    -Anëtar   

 

Në datën 15.12.2022 mori në shqyrtim, në dhomën e këshillimit, kërkesën administrative nr. 

30/2022 që i përket palëve: 

 

KËRKUES:   Nurije Topi 

    Drita Prençe 

    Sofije Mehmetaj (Myrtaj) 

    Heroina Bega 

  

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

procedurave të gjykimit të çështjes pranë kësaj gjykate, pasi ka kaluar 

një periudhë për më tepër se 2 vjeçare në këtë gjykatë. Gjykimin e 

çështjes së regjistruar pranë Gjykatës së Lartë me nr. 31003-00486-

00-2020, datë 24.06.2020, në një kohë sa më të shpejtë të jetë e 

mundur, sepse paditëset janë në një moshë të thyer. 

   

BAZA LIGJORE: Nenet 399/1-399/2, pika b-399/4 e vijues, 399/6, pika c, e deri 

399/12, e 474 të Kodit të Procedurës Civile; Neni 59 e vijues të ligjit 

nr. 49/2012, datë 03.05.2012 “Për gjykatat administrative dhe 

gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar; Nenet 11, 

15, 23, 41, 42, 43 dhe 44 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë; 

Neni 6/1 e 13 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; 

Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 02, datë 17.02.2022; Vendimi i 

Gjykatës Kushtetuese nr. 03, datë 17.02.2022; Vendimi i Gjykatës 

Kushtetuese nr. 33, datë 01.11.2021; Vendimi i Gjykatës Kushtetuese 

nr. 34, datë 01.11.2021; Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 35, datë 

01.11.2021; Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 39, datë 09.12.2021; 

Vendimi i GJEDNJ kërkesë nr. 43391/18 dhe 17766/19, datë 

12.10.2021 Bara-Kola, kundër Shqipërisë. 
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KOLEGJI PENAL I GJYKATЁS SЁ LARTЁ 

 

        pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, Medi Bici dhe bisedoi çështjen në tërësi, në përfundim; 

 

V Ë R E N: 

 

I.  Rrethanat e çështjes: 

 

1. Nga aktet e administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se kërkuesit Nurie Topi, Drita 

Prençe,  Sofije Mehmetaj dhe Heroina Bega,  trashëgimtare ligjore të subjektit të shpronësuar 

Myslim Tirana alias (Lym Tirana), i janë drejtuar Gjykatës Administrative të Apelit me padinë, me 

objekt:.....“Kundërshtimi i vlerësimit financiar për kompensimin e pronave të paluajtshme, të cilat 

ndodhen në qytetin e Lezhës, të dhëna në vendimin nr. 06, datë 23.02.1994 të KKKPronave Lezhë 

në emër të subjektit të shpronësuar Myslim Tirana për sipërfaqen 10.400 m2, të shprehur në 

shkresën me aktin administrativ nr. 4345/1 prot, datë 20.06.2018 dhe aktit tjetër me nr. 4345/6, datë 

17.12.2018, i cili na jepte të drejtën për të ankimuar në këtë gjykatë, si vlerësim i bërë në mënyrë 

krejtësisht të gabuar. Detyrimi i ATP të kryej vlerësimin financiar dhe të bëjë kompensimin 

financiar, për pronat e njohura në vendimin nr. 06, datë 23.02.1994, vendimin nr. 6/1, datë 

30.04.1998 dhe vendimit nr. 6/2, datë 28.08.1998, pasi siç shihet ajo këtë nuk e ka bërë, duke i 

konsideruar këto prona në qendër të qytetit të Lezhës tokë bujqësore, ndaj ka arritur në këtë vendim 

të gabuar, që e kundërshtojmë gjyqësisht, duke caktuar një ekspert të fushës përkatëse të vlerësimit 

të pasurive të paluajtshme. Detyrimin e ATP të bëjë kompensimin financiar të sip. 5.400 m2, duke e 

trajtuar atë si tokë truall, siç ka qenë në të vërtetë në momentin e shpronësimit dhe jo tokë 

bujqësore. Detyrimin e ATP të bëjë dhe vlerësimin dhe kompensimin financiar të sip. 4.000 m2, për 

të cilën nuk është shprehur, duke e konsideruar si të paqenë, ndonëse është përfshirë dhe cituar në 

vendimin nr. 06, datë 23.02.1994. 

2. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 23, datë 13.02.2020 ka vendosur:  

Pranimin e pjesshëm të padisë.  

Shfuqizimin  e vlerësimit financiar të bërë nga pala e paditur Agjencia e Trajtimit të Pronave, lidhur 

me vlerën e kompensimit për sipërfaqen prej 7.011 m2, për të cilën paditësve i’u është njohur e 

drejta e kompensimit me vendimin nr. 6/2, datë 28.08.1998, të ish KKK Pronave, Rrethi Lezhë dhe 

detyrimin e palës së paditur të bëjë rivlerësimin financiar të kësaj sipërfaqe toke, me çmimin që i 

korrespondon zërit  kadastral “truall”, sipas çmimit të hartës së vlerës të publikuar në VKM nr. 89, 

datë 03.02.2016, për llojin e tokës truall, duke i’u referuar çmimit të zonës kadastrale ku ndodhet 

prona.....Rrëzimin e padisë në kërkimet e tjera... 

3. Kundër vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit, ka ushtruar rekurs pala e 

paditur nëpërmjet Avokaturës së Shtetit. Çështja është regjistruar në Gjykatën e Lartë më datë 

24.06.2020 me numër 31003-00486-00-2020. 

4. Avokatura e Shtetit ka paraqitur në Gjykatën e Lartë kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit. 

5. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë me vendimin e datës 02.07.2020, ka 

vendosur:....“Mospranimin e kërkesës së Avokaturës së Shtetit për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 23, datë 13.02.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit”. 

Me datë 21.10.2022 kërkueset i janë drejtuar Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë me 

kërkesë për konstatim të shkeljes së afatit të arsyeshëm të çështjes administrative me numër 31003-

00486-00-2020, datë regjistrimi 24.06.2020 që ndodhet për shqyrtim para kësaj gjykate dhe 

përshpejtimin e procedurave të gjykimit të kësaj çështje, duke parashtruar këto shkaqe:......Mosha e 

kërkueseve është mbi 70 vjeç. Ka kaluar një përiudhë mbi 2 vjet nga koha që është regjistruar në 
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Gjykatën e Lartë. Paditësat ndonëse është pranuar padia pjesërisht, për ekonomi gjyqësore nuk kanë 

ushtruar rekurs. 

6. Në përputhje me nenin 399/7, pika 2 e Kodit të Procedurës Civile, Gjykata e Lartë me 

shkresën nr. 5664 prot., datë 25.10.2022 ka kërkuar informacion nga gjyqtari relator në lidhje me 

fazën dhe procedurat e gjykimit të kësaj çështje. 

7. Në informacionin e parashtruar nga gjyqtari relator i çështjes, me shkresën nr. 5664/1 prot., 

datë 07.11.2022, ai është shprehur se aktualisht pranë kësaj gjykate gjenden të regjistruara mbi 

34.000 çështje gjyqësore, të viteve të ndryshme, në pritje për t’u shqyrtuar. Rezulton se nga këto 

çështje, mbi 10.500 janë me natyrë administrative. Gjykata e Lartë referuar nenit 460/2 të KPC, 

shqyrton çështjet kryesisht sipas kriterit të datës së regjistrimit, me përjashtim të çështjeve të 

pezulluara apo disa kategori të tjera çështjesh (marrëdhënie pune, çështje për të cilat nuk ka një 

vendim përfundimtar, pensione, etj), të cilat shqyrtohen me përshpejtim. Po ashtu, me përparësi po 

shqyrtohen edhe rekurset, për të cilat miratohet kërkesa. 

8. Kërkesa e palës për përshpejtim nga gjyqtari relator, pasi vlerësohet se plotësohen kriteret e 

përcaktuara nga Këshilli i Lartë Gjyqësor në vendimin nr. 78, datë 30.05.2019 të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor “Për kalendarin e shqyrtimit të çështjeve në Gjykatën e Apelit”. Konstatohet se rekursi i 

vitit 2020 mbi dosjen e themelit për të cilën parashtrohet kërkesa për konstatim shkelje afati të 

arsyeshëm bënë pjesë në kategorinë e çështjeve për të cilat Gjykata e Lartë po gjykon me përparësi. 

Aktualisht Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë po gjykon me përparësi çështje të regjistruara 

në vitin 2019 për të cilat Gjykata Administrative e Apelit ka gjykuar si shkallë e parë. Në këto 

kushte, duke qenë se kjo çështje është pjesë e rasteve për të cilat Kolegji po vijon gjykimin, është 

planifikuar për gjykim në dhomë këshillimi brenda 6 muajve.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë:  

 

9. Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se kërkesa është paraqitur nga 

një subjekt i legjitimuar. Kërkuesit Nurie Topi, Drita Prençe,  Sofije Mehmetaj dhe Heroina Bega 

rezulton të jenë në cilësinë e palës paditëse në procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar rekursi 

me nr. regjistri themeltar 31003-00486-20120, datë 24.06.2020 në Gjykatën e Lartë. 

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

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

gjykimin e çështjes nga Gjykata 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 3 të gjitha aktet e tjera të 

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

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

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

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

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

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

Francës, datë 24.10.1989 të GJEDNJ) 

12. Kolegji çmon të theksojë se praktika 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. 

13. 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; 
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sjellja e autoriteteve gjyqësore dhe administrative. (Shih vendimin Buchholz kundër Republikës 

Federale Gjermane datë 06.05.1981 dhe Bjeliç kundër Sllovenisë ap. nr. 50719\06, datë 18.10.2012 

të GJEDNJ). 

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

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

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

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

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

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

15. Për sa i përket sjelljes së kërkuesit, Kolegji vlerëson 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, datë 15.07.1982 të GJEDNJ) 

16. 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). 

17. Në çështjen objekt gjykimi Kolegji konstaton se nuk është vendi për të marrë në shqyrtim 

kërkesën pasi, çështja është planifikuar për t’u gjykuar nga Kolegji Administrativ i Gjykatës së 

Lartë brenda afatit 6 mujor në dhomë këshillimi. Kolegji vlerëson se çështja me objekt shqyrtimin e 

kërkesës për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurave ka 

mbetur pa objekt. Në këto kushte, gjykimi i kësaj kërkese në Gjykatën e Lartë duhet të pushohet. 

Kolegji sjell në vëmendje pikën 3 të nenit 399/7 të Kodit të Procedurës Civile, i cili parashikon 

se:.....“3. Në rast se gjatë shqyrtimit të kërkesës organi që po kryen veprimet, ndërmerr hapat që po 

kërkohen nga pala, brenda 30 ditëve nga paraqitja e kërkesës, pushon shqyrtimi i kërkesës”. 

18. Për sa më sipër, Kolegji arrin në përfundimin se, duhet të vendoset pushimin i kërkesës, pasi 

çështja është caktuar për shqyrtim pranë Kolegjit Administrativ të  Gjykatës së Lartë. 

 

PËR  KËTO  ARSYE, 

 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, duke u mbështetur në nenin 399/7, pika 3 të Kodit të 

Procedurës Civile; 

V E N D O S I: 

 

          Pushimin e gjykimit të kërkesës së kërkueses Nurie Topi, etj. 

 

                                                                                                                Tiranë, më datë 15.12.2022 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI PENAL 

 

Nr. 22  Regjistri. 

Nr. 22  Vendimi. 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

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

 

Ilir PANDA          - Kryesues 

Sandër SIMONI  - Anëtar 

Medi BICI          - Anëtar 

  

sot, më datë 15.12.2022, mori në shqyrtim kërkesën nr. 22 Regj. Them., datë 

10.11.2022,  që ju përket këtyre palëve:  

 

KËRKUES:    Thomas Dhimolea  

 

OBJEKTI:  Konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm të gjykimit, 

gjykimin e ҫështjes me procedurë të përshpejtuar. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 42 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenet 399/1 

– 399/9 e vijues të Kodit të Procedurës Civile, nenet 6/1 dhe 13 

të Konventes Europiane të të Drejtave të Njeriut. 

 Në çështjen civile: 

 

PADITËS: Thomas Dhimolea. 

 

PADITUR:   Mallëngjim Skenderaj. 

     

OBJEKTI: Shpërblim dëmi jopasuror prej 800 mijë lekë  

 

BAZA LIGJORE: Neni 625, 647 i Kodit Civil. 

 

 

KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SE LARTË 

 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ilir Panda dhe diskutoi çështjen në tërësi, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 
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1. Rezulton se pranë Gjykatës së Lartë është regjistruar kërkesa me nr. 22, datë 

10.11.2022, me objekt konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm të gjykimit, sikurse 

pasqyrohet në pjesën hyrëse. 

2. Pala kërkuese ka qenë në cilësinë e palës paditëse në procesin gjyqësor për të cilin 

kërkon konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm, ku objekti i kërkesës është: “Shpërblim 

demi jopasuror prej 800 mijë lekësh”. 

3. Rezulton se Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr. 383, datë 

05.10.2017, ka vendosur:  

-Pranimin e padisë. 

-Detyrimin e të paditurit Mallëngjim Skenderaj të shpërblej në masën 800 000 

(tetëqind mijë) lekë paditesin Thomas Dhimolea për dëmin e shkaktuar. 

-Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur. 

-Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit brenda 15 ditëve 

duke filluar nga e nesërmja e shpalljes së këtij vendimi. Për palën e paditur ky afat nis nga e 

nesërmja e komunikimit të këtij vendimi. 

4. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 436, datë 11.12.2019, ka vendosur: 

“Prishjen e vendimit gjyqësor civil Nr. 363, datë 05.10.2017, të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Vlorë dhe kthimin e ҫështjes për rigjykim pranë asaj gjykate me një tjetër trup 

gjykues”. 

5. Kundër këtij vendimi është paraqitur rekurs nga palët në gjykim. 

6. Në kërkesën drejtuar Gjykatës së Lartë, për konstatimin e shkeljes së afatit të 

arsyeshëm të gjykimit, kërkuesi  pretendon  se,  nga momenti i regjistrimit të çështjes në vitin 

2020, kanë kaluar pothuajse 2 vjet e 1 muaj nga regjistrimi i çështjes dhe çështja vazhdon të 

jetë akoma në pritje për tu shqyrtuar  nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë.  

7. Sa më sipër, kërkuesi ka kërkuar konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe 

përshpejtimin e shqyrtimit të çështjes të regjistruar pranë Gjykatës së Lartë me nr. 11243-

00935-00-2020, datë 24.09.2020.  

8. Sipas kërkesës së drejtuar nga Kancelari i Gjykatës, me shkresën  nr. 6104 prot., 

datë 10.11.2022, gjyqtari relator ka parashtruar mendimin e tij me shkrim duke argumentuar 

se Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë po shqyrton çështjet e themelit të regjistruara  në vitin 

2014 që kanë kaluar për gjykim, në vijim të seleksionimit të tyre në Dhomë Këshillimi. 

Aktualisht janë 656 çështje civile të vitit 2014.  

8.1. Çështja objekt i kësaj kërkese, është çështje që është në pritje për tu shqyrtuar në 

Dhomën e Këshillimit, po është e regjistruar në Gjykatën e Lartë në vitin 2020. Kriteri i 

caktuar nga Kolegji Civil për përcaktimin e datës për shqyrtimin e çështjeve në Dhomë 

Këshillimi, është ai i shqyrtimit të çështjeve në rend kronologjik, duke filluar nga çështja e 

regjistruar më herët në Gjykatën e Lartë. Vlerësoj se ky është një kriter i arsyeshëm dhe që 

siguron barazinë e të gjitha palëve që i janë drejtuar Gjykatës së Lartë me rekurs, si dhe është 

në përputhje me parashikimet  epikës 2 të nenit 460 të Kodit të Procedurë Civile (KPC). 

Nisur nga ky kriter, rezulton se ka ende çështje të tjera të regjistruara më herët në vitin 2014, 

të cilat janë në pritje për tu shqyrtuar.   

            9. Gjyqtari relator ka argumentuar se çështja konkrete është regjistruar në vitin 2020. 

Për shkak të numrit të madh të çështjeve më të hershme në kohë, nuk mund ti jepet përparësi 

shqyrtimit të saj. Për më tepër, në rastin konkret, nuk paraqiten shkaqe të veçanta për 

përshpejtimin e saj, që të prevalojnë mbi kriterin e radhës së regjistrimit, referuar vendimit nr. 

78, datë 30.05.2019, “Për kalendarin e shqyrtimit të çështjeve në Gjykatën e Apelit” dhe nga 

neni 460 i KPC. 

        10. Së fundi, gjyqtari relator ka argumentuar se, në rastin konkret, gjen zbatim neni 

399/2, pika 3 të KPC, sipas të cilit në kohëzgjatjen e afatit të gjykimit nuk llogaritet koha kur 

çështja është pezulluar për shkaqe ligjore ose kur shfaqen rrethana të pamundësisë objektive 
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në procedim. Në rastin konkret, Gjykata e Lartë është në kushtet e pamundësisë objektive për 

shqyrtimin e kësaj çështje për shkak të volumit të madh të dosjeve dhe numrit të reduktuar  të 

gjyqtarëve. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Penal  

 

11. Kërkesa është paraqitur nga një subjekt i legjitimuar. Kërkuesi rezulton të jetë në 

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

11243-00935-00-2020, datë 24.09.2020, në Gjykatën e Lartë.  

 12. Kërkesa i plotëson elementet 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 këtij Kodi. 

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

civil/administrativ, pasi përbën dhe një nga elementet 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). 

 14. 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.  

 15. 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). 

 16. Në vlerësimin e kompleksitetit të çështjes, merren 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 Triggiani kundër Italisë datë 19.02.1991; Manieri kundër 

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

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

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

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

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

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

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

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

GJEDNJ). 

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

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

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

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

 19. Në rastin konkret, çështja është regjistruar në Gjykatën e Lartë me datë 

24.09.2020. Referuar edhe argumenteve dhe mendimit me shkrim të gjyqtarit relator, vlerësoj 

se vonesa në shqyrtimin e mosmarrëveshjes konkrete, 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. (shih vendim nr. 8, datë 16.09.2021; 

vendim nr. 2/2/1, datë 13.7.2021; vendim nr. 6/12/4, datë 24.06.2021, të Kolegjit 

Administrativ të Gjykatës së Lartë) 

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

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

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

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

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

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

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

 21. 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 parashikuar Kreun X “Gjykimi i kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të 

arsyeshëm përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit”. Neni 399/2 pika 3 e Kodit 

të Procedurës Civile parashikon: “Në kohëzgjatjen e gjykimit ose të procedimit, nuk llogaritet 

koha kur çështja është pezulluar për shkaqe ligjore, kur është shtyrë për shkak të kërkesave të 

palës kërkuese, sipas këtij kreu, ose kur shfaqen rrethana të pamundësisë objektive për 

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

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

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

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

 22. Në praktikën e mëparshme të Gjykatës së Lartë është mbajtur qëndrimi se afatet e 

parashikuara nga ligji si afate të arsyeshme, janë afate orientuese, prezumime relative ligjore, 

për kohëzgjatjen kushtetuese dhe ligjore të arsyeshme të një shkalle apo faze procesi 

gjyqësor. Kjo do të thotë se rast pas rasti gjykata që shqyrton kërkesën, duke vlerësuar 

rrethanat konkrete të çështjes - qoftë në kompleksitetin e saj, në sjelljen e palëve dhe sjelljen 

organeve shtetërore – do të vlerësojë nëse ka cenim të afatit të arsyeshëm edhe para 

plotësimit të afateve ligjore apo nëse edhe pas plotësimit të afateve ligjore nuk ka shkelje të 

afateve të arsyeshme të gjykimit (shih pikën 2 të nenit 399/2 të Kodit të Procedurës Civile). 

Nuk mundet të ketë receta ligjore zgjidhje për të parashikuar apriori se kush janë afatet fikse 

të përfundimit të gjykimit, duke qenë se edhe neni 42 i Kushtetutës edhe neni 6 i KEDNJ 

përdorin mbiemrin relative “i arsyeshëm” dhe se kuptimi si garanci funksionale i këtij 

mbiemri do të duhet të konkludohet rast pas rasti (shih Vendim datë 31.01.2019, i Kolegjit 

Administrativ të Gjykatës së Lartë, me kërkues z. Evis Lamcja, etj.).  

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

lidhen me vlerësime dhe qëndrime abuzive të gjyqtarit. Gjyqtari relator aktual ka realizuar 

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

Shqyrtimi i tyre bëhet duke marrë në konsideratë çështjen më të hershme të regjistruar. Duke 

patur në vëmendje rastet ku GJEDNJ ka përcaktuar se çfarë përbën sjellje të gjykatës, e cila 
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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.   

 24. Referuar vendimit nr. 178, datë 30.5.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, çështja 

nuk përfshihet në rastet e rregulluara në të, duke u bazuar në natyrën e çështjes apo për shkak 

të kategorisë specifike të saj. Po ashtu, pala kërkuese nuk ka sjellë asnjë argument, nëse 

çështja konkrete paraqet ndonjë specifikë apo rrethanë të veçantë, që të justifikojë shqyrtimin 

e saj, me përparësi, jashtë rendit kronologjik. 

25. Për sa më sipër, Kolegji arrin në përfundimin se, në referim të nenit 399/8, të 

Kodit të Procedurës Civile, duhet të vendoset rrëzimi i kërkesës të paraqitur nga kërkuesi 

Thomas Dhimolea. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 399/8, pika 1, shkronja “b”, të Kodit të 

Procedurës Civile. 

VENDOSI: 

 

- Rrëzimin e kërkesës nr. 22 regj. themeltar, datë regjistrimi 10.11.2022, të kërkuesit Thomas 

Dhimolea. 

 

 

Tiranë, më 15.12.2022. 
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