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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr. 29 i  Regjistrit Themeltar 

Nr. 29 i Vendimit 

VENDIM 

PËR KTHIMIN E KËRKESËS  

 

Unë gjyqtari relator Sokol Sadushi, pasi shqyrtova materialet e çështjes nr. 29 akti, datë 

13.10.2022, që i përket palës së mëposhtme: 

 

Kërkuese : Dervish Tusha   

 

Objekti: Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm të gjykimit të çështjes 

administrative me nr. 31156-03225-86-2019, me datë regjistrimi 13.09.2019, e 

cila ndodhet për  gjykim në Gjykatën Administrative të Apelit. 

 

Baza ligjore: Nenet 399/1-399/9 të Kodit të Procedurës Civile. 

 

KONSTATOVA 

 

Se me vendimin nr. 29 akti , datë 17.10.2022 “Për plotësimin e të metave të kërkesës”, 

Gjykata e Lartë i ka lënë si detyrë palës kërkuese Dervish Tusha të plotësojë të metat e 

rekursit, vendimi i cili i është komunikuar nga ana e shërbimit postar në datë 20.10.2022. 

Pranë sekretarisë të Gjykatës së Lartë, nga pala kërkuese Dervish Tusha është depozituar 

kërkesa e cila është protokolluar me nr. 5599, datë 21.10.2022. 

 Nga verifikimet e kryera rezulton se pala kërkuese nuk e ka plotësuar të metën e 

konstatuar në kërkesën e tij me vendimin e datës 17.10.2022, ku përsëri kërkesa e ri paraqitur 

nuk rezulton që të jetë nënshkruar nga një avokat apo që të jetë bashkangjitur akti i 

përfaqësimit prokura, siç përcaktohet në pikën 1/1 e nenit 60 të ligjit nr.49/2012 “Për 

Gjykatat Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative” ( i ndryshuar). 

Në këto kushte, gjykata çmon se kërkesa dhe aktet bashkëlidhur duhet të kthehen pa 

veprime të mëtejshme. 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Në bazë të pikës 1/1 të nenit 60 të ligjit nr. 49/2012 “Për Gjykatat Administrative dhe 

Gjykimin e Mosmarrëveshjeve Administrative” ( i ndryshuar) , 

 

VENDOSA: 

 

1. Kthimin e kërkesës dhe të akteve bashkëlidhur pa veprime. 

2. Të bëhet njoftimi i palës kërkuese për këtë vendim nga sekretaria gjyqësore në 

përputhje me rregullat për njoftimin e akteve. 

3. Kundër këtij vendimi nuk lejohet ankim. 

Tiranë, më datë 03.11.2022. 

 


