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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI PENAL 

 

Nr. 32/1  i Regj. Themeltar 

Nr. 32/1  i Vendimit  

 

V E N D I M 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

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

 

Ilir  PANDA  -Kryesues 

Medi  BICI  -Anëtar 

    Albana BOKSI -Anëtare 

 

Më datë 19.01.2023, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi, çështjen nr. 32 akti, që i 

përket: 

 

KËRKUES:                    Ledina Mandija  

 

OBJEKTI:     Konstatimi i shkeljes së procesit të rregullt ligjor nga Gjykata e  

Administrative e Apelit dhe Gjykata e Lartë. 

 

BAZA LIGJORE: Neni 6/1 i KEDNJ, Neni 42 i Kushtetutës së R.SH dhe nenet 

399/1, 399/2 pika 1 germa “a”, 399/4 pika 1, 399/6 pika c e 

399/7, pika 2 të Kodit të Procedurës Civile. 

 

Kjo çështje lidhet me çështjen administrative që iu përket palëve: 

  

PADITËS:   Ledina Mandija  

 

I PADITUR:   Avokati i Përgjithshëm i Shtetit 

  

OBJEKTI: - Konstatimi i pavlefshmërisë absolute të urdhrit nr. 138, datë 

03.09.2014 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit “Për shkarkim 

nga detyra të Avokatit të Shtetit pranë Zyrës së Këshillimit dhe 

Koordinimit Ndërministror znj. Ledina Mandija.  

- Rikthimi në detyrën e Avokatit të Shtetit pranë Zyrës së 

Përfaqësimit në Gjykatat e Huaja, Ndërkombëtare dhe në 

Arbitrazhin Ndërkombëtar, në nivel qendror.  

- Shpërblimi për pagat e papaguara që nga momenti i lëshimit të 

aktit deri në ekzekutim.  

- Konstatimi i pavlefshmërisë absolute të urdhrit nr. 29, datë 

10.02.2014 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit “Për emërim 

në detyrë” dhe të urdhrit nr. 105, datë 26.05.2014 “Për 

organizimin e punës në Gjykatën Administrative të Apelit 

Tiranë, si dhe procedurat që duhet të ndiqen nga Avokatët e 

Shtetit në këto gjykime” në lidhje me sa disponohet për znj. 

Mandija.  
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- Shpërblimi i drejtë i dëmit moral të shkaktuar nga veprimet e 

Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit. 

- Detyrimi për pagimin e dy pagave mujore të funksionit dhe 

interesat nga momenti i largimit nga funksioni i Avokatit të 

Përgjithshëm të Shtetit.  

- Detyrimi për pagimin e pagës nga data 7 Tetor - 8 Nëntor 2013 

të çdo pagese tjetër për ditët e papaguara dhe interesat e 

akumuluara.  

- Përcaktimi i afatit dhe mënyrës së ekzekutimit të detyrimit 

konkret, si rrjedhojë e rregullimit të pasojave të pavlefshmërisë 

së urdhrit.   

 

KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË 

 

     pasi dëgjoi në dhomë këshillimi 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 kërkuesja Ledina Mandija, 

në cilësinë e paditëses, ka iniciuar një proces gjyqësor përpara Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë, ku palë e paditur është Avokati i Përgjithshëm i Shtetit, me objekt: 

“Konstatimi i pavlefshmërisë absolute të urdhrit nr. 138, datë 03.09.2014, të Avokatit të 

Përgjithshëm të Shtetit “Për shkarkim nga detyra të Avokatit të Shtetit pranë Zyrës së 

Këshillimit dhe Koordinimit Ndërministror znj. Ledina Mandija. Rikthimi në detyrën e 

Avokatit të Shtetit pranë zyrës së përfaqësimit në gjykatat e huaja, ndërkombëtare dhe në 

Arbitrazhin Ndërkombëtar, në nivel qendror. Shpërblimi për pagat e papaguara që nga 

momenti i lëshimit të aktit deri në ekzekutim. Konstatimi i pavlefshmërisë absolute të urdhrit 

nr. 29, datë 10.02.2014 të Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit “Për emërim në detyrë” dhe të 

urdhrit nr. 105, datë 26.05.2014, “Për organizimin e punës në Gjykatën Administrative të 

Apelit Tiranë si dhe procedurat që duhet të ndiqen nga Avokatët e Shtetit në këto gjykime”, në 

lidhje me sa disponohet për znj. Mandija. Shpërblimi i drejtë i dëmit moral të shkaktuar nga 

veprimet e Avokatit të Përgjithshëm të Shtetit. Detyrimi për pagimin e dy pagave mujore të 

funksionit dhe interesat nga momenti i largimit nga funksioni i Avokatit të Përgjithshëm të 

Shtetit. Detyrimi për pagimin e pagës nga data 7 Tetor - 8 Nëntor 2013 të çdo pagese tjetër për 

ditët e papaguara dhe interesat e akumuluara. Përcaktimi i afatit dhe mënyrës së ekzekutimit të 

detyrimit konkret, si rrjedhojë e rregullimit të pasojave të pavlefshmërisë së urdhrit. 

        2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 7785, datë 

26.12.2014, ka vendosur: 

“Pranimin pjesërisht të kërkesëpadisë. Detyrimin e palës së paditur Avokatura e 

Përgjithshme e Shtetit të dëmshpërblejë paditësin Ledina Mandija me 12 muaj pagë për 

shkak të zgjidhjes së kontratës së shërbimit publik pa shkak të ligjshëm. Rrëzimin e kërkesë 

padisë për pjesën tjetër….. 

        3. Kundër vendimit nr. 7785, datë 26.12.2014, të Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Tiranë, ka paraqitur ankim pala paditëse Ledina Mandija, e cila ka kërkuar ndryshimin e 

këtij vendimi dhe pranimin e plotë të padisë. 

        4. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 5182, datë 07.12.2017 ka 

vendosur: 

“Prishjen e vendimit nr. 7785, datë 26.12.2014, të  Gjykatës Administrative të Shkallës së 

Parë Tiranë dhe dërgimin  e çështjes për rigjykim në të njëjtën gjykatë me tjetër trup 

gjykues........ 
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       5. Kundër vendimit nr. 5182, datë 07.12.2017, të Gjykatës Administrative të Apelit, ka 

ushtruar rekurs pala paditëse Ledina Mandija, e cila ka kërkuar prishjen e këtij vendimi dhe 

dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues. 

        6. Mbi bazën e rekursit të paditëses Ledina Mandija, dosja është përcjellë në Gjykatën e 

Lartë dhe është regjistruar më datë 12.03.2018, me nr. 31003-00565-00-2018. 

         7. Kërkuesja Ledina Mandija, duke pretenduar se çështja ka kaluar afatin brenda të cilit 

duhej të merrej në shqyrtim, ka paraqitur kërkesën objekt gjykimi, duke pretenduar ndër të 

tjera se: 

- Çështja i referohet shkarkimit pa procedurë, përmes një akti të pavlefshëm të Avokatit të 

Përgjithshëm të Shtetit, të emëruar në shkelje flagrante të ligjit nga Kryeministri i Republikës 

së Shqipërisë. 

- Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë ka gjykuar çështjen brenda afateve 

ligjore, ndërsa gjykata e apelit ka zgjatur 3 vjet procedurat dhe më në fund ka vendosur: 

Kthimin e çështjes për rishqyrtim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë. 

- Gjykata e Lartë e ka regjistruar çështjen në mars 2018, dhe vetëm në 16 nëntor 2022, ka 

planifikuar shqyrtimin e çështjes në Dhomë Këshillimi. 

- Gjithashtu, referuar faqes zyrtare të Gjykatës së Lartë, janë të përcaktuara rastet kur 

Gjykata e Lartë vepron me procedurë të përshpejtuar, ku disa nga rastet e parashikuara janë 

ato të përcaktuara në pikat A/6, 7, 9 që i referohen respektivisht: “6. Çështje për të cilat 

gjykata e apelit ka vendosur kthim për rigjykim ose pushimin e gjykimit.” Rasti në fjalë i 

referohet pikërisht kthimit të një çështjeje për rishqyrtim në gjykatë të shkallës së parë, sikur 

përcaktohet në pikën 6. 

- Gjithashtu, rasti në fjalë i referohet një mosmarrëveshje në lidhje me shkarkimin e 

kërkuesit nga funksioni i Avokatit të Shtetit, duke i hequr dhe statusin e Avokatit të Shtetit, 

dhe si rezultat përfshihet në rastet e një marrëdhënie pune. 

- Për të gjitha arsyet sa më sipër, kjo çështje duhej të ishte gjykuar shumë kohë më parë, 

duke i dhënë mundësi të realizonte të drejtën e gjykimit në një afat të arsyeshëm kohor. 

- Në vendimmarrjet e saj Gjykata e Lartë, në raste të tilla, e ka pranuar se afati i arsyeshëm 

është pjesë e procesit të rregullt ligjor dhe ka një rëndësi të veçantë, duke nënvizuar dhënien e 

drejtësisë pa vonesa. Gjykata e Lartë ka pranuar se afati i arsyeshëm kohor në këndvështrimin 

e jurisprudencës së GJEDNJ-së, është nga momenti i ngritjes së padisë deri në momentin e 

ekzekutimit të vendimit. 

- Ndërtimi i mekanizmit efektiv në kuptim të Konventës dhe jurisprudencës së GJEDNJ-së 

kupton një mekanizëm që u shërben qytetarëve në mënyrë që ata të realizojnë në një kohë sa 

më të shpejtë, pa shumë procedura dhe shpenzime realizimin e një procesi gjyqësor të 

kontrollit të elementëve të cënimit të procesit të rregullt ligjor. 

- Gjykata e apelit ka shkelur çdo afat kohor për shqyrtimin e çështjes, edhe pse në kohën 

që ishte bërë ankimi dhe kur u shqyrtua çështja, nuk ishte ndërtuar mekanizmi efektiv nga ana 

e Shtetit. Kjo nuk përbën justifikim që e drejta për të kërkuar konstatimin e shkeljes të 

konsiderohet i ezauruar. 

- Gjykata e Lartë ka kapërcyer çdo afat kohor të gjykimit në Gjykatë të Lartë, referuar 

përcaktimeve të nenit 399/2 të KPC, ku duhej të ishte gjykuar në 2 vjet. Përzgjatja e 

procedurave përbën shkelje të procesit të rregullt ligjor dhe kjo është gjetur në vendimmarrje 

të ndryshme të GJEDNJ si Di pede k. Italisë, Schollo k. Italisë, Gjonbocari k. Shqipërisë, 

Mullai k. Shqipërisë, Luli dhe të tjerë kundër Shqipërisë, etj. 

- Në rastin Bara K. Shqipërisë, GJEDNJ ka gjetur shkelje të procesit të rregullt ligjor në 

kuptim të nenit 6 të Konventës si rezultat i tejzgjatjes së procedurave në Gjykatën e Lartë dhe 

nuk e ka gjetur të arsyeshme të justifikuar me reformën në drejtësi. GJEDNJ në këtë rast ka 

gjetur se aplikimi në Gjykatë të Lartë në lidhje me përshpejtimin e gjykimit, si dhe të 

konstatimit të shkeljeve sa i takon përzgjatjes së procedurave, nuk përbën një mjet efektiv, për 

sa kohë Gjykata e Lartë nuk ka pranuar asnjë nga kërkesat e paraqitura në gjykim deri në këto 

momente dhe vazhdon të mos pranojë. Gjykata Kushtetuese në vendimmarrjen e saj ka 

theksuar, se disa kategori çështjesh, për shkak të natyrës së tyre, kërkojnë përshpejtim të 

posaçëm të gjykimit. Në këto raste duhet të merret parasysh ajo çfarë përbën rrezik për pozitën 
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e kërkuesit në procesin gjyqësor, pra rëndësia për kërkuesin e së drejtës objekt gjykimi. Kjo do 

të thotë se disa çështje që lidhen me interesa “vetjake e jetësore”, siç janë ato të kujdestarisë, 

marrëdhëniet e punës, lipset të trajtohen me përparësi dhe shpejtësi të veçantë (shih vendimet 

nr. 39, datë 09.11.2021; nr. 33, datë 01.11.2021; nr. 12, datë 05.03.2012 të Gjykatës 

Kushtetuese), të cilat duhet të mbahen në konsideratë gjatë gjykimit nga gjykatat e 

juridiksionit të zakonshëm. 

- Në rastin konkret është e qartë se kemi të bëjmë me një shkelje të procesit të rregullt 

ligjor, përmes tejzgjatjes së procedurave në gjykatë të apelit për 3 vjet dhe më tej, në Gjykatë 

të Lartë për afro 5 vjet, ndërkohë që kemi të bëjmë me një çështje të kthyer për rigjykim dhe 

që më tej i referohet përfundimisht një marrëdhënie pune. 

- Mekanizmi i ndërtuar përmes ligjit nr. 38/2017 është një mekanizëm joefektiv që nuk jep 

mundësi të konstatimit të shkeljeve në rastet e përzgjatjes së procedurave dhe mundësisë së 

realizimit të së drejtës për një proces në kohë të shpejtë dhe mundësisë të marrjes së 

dëmshpërblimit në vijim, për të cilin, pala e cënuar do të duhet sërish të aplikojë. Mekanizmi 

efektiv nuk do të thotë të gjesh justifikim për Shtetin të shkarkohet nga detyrimet e tij dhe të 

vazhdojë shkeljet, duke i krijuar barriera qytetarëve përmes ligjit dhe vendimeve të gjykatave 

që vendosin në shumicën e rasteve refuzimin e kërkesave me objekt “Konstatim të shkeljeve 

në tejzgjatje të procesit gjyqësor”. 

       8. Me shkresën nr. 6575, datë 05.12.2022, Kancelari i Gjykatës, ka kërkuar mendimin e 

gjyqtarit relator, z. Asim Vokshi, në lidhje me fazën dhe procedurat e gjykimit të kësaj çështje. 

Me shkresën nr. 6575/1 prot., datë 30.12.2022, gjyqtari relator, ndër të tjera ka parashtruar: 

…..Në vijim të shkresës me anën e së cilës kërkohet dhënia e mendimit me shkrim mbi 

kërkesën e znj. Ledina Mandija, ju bëj me dije se më datë 22.12.2022, kjo çështje është 

shqyrtuar në dhomë këshillimi dhe është vendosur:....“Mospranimi i rekursit të paraqitur nga 

pala paditëse Ledina Mandija, kundër vendimit nr. 5182, datë 07.12.2017 të Gjykatës 

Administrative të Apelit”. 

 

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. Kërkuesja Ledina Mandija, rezulton të jenë në cilësinë 

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

themeltar 31003-00565-00-2018, datë 12.03.2018 në Gjykatën e Lartë. 

        10. 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 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.  

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

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

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

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

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

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

        12. Në vlerësim të Kolegjit, parashikimet e neneve 399/1-399/12 të Kodit të Procedurës 

Civile, kanë për qëllim krijimin e një mjeti procedural që t’u japë zgjidhje rasteve kur 

konstatohet neglizhencë apo tejzgjatje të procedurave, për të cilat nuk ka një justifikim të 

arsyeshëm me qëllim respektimin e parimit të një procesi të rregullt ligjor sipas nenit 6 të 
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KEDNJ. Qëllimi i këtij mjeti është që t’u japë mundësi subjekteve, që ndodhen në kushtet e 

mësipërme, që të kenë një mjet procedural efektiv që të zgjidhin situatën në të cilën ata 

ndodhen dhe përmbylljen e procedurave në një kohë sa më të arsyeshme. Në këtë kuptim, ligji 

ka parashikuar afatet, të cilat konsiderohen të arsyeshme, sipas shkallëve të gjykimit. Neni 

399/2 i KPC përcakton se afatet e arsyeshme të gjykimit duhen vlerësuar në raport me 

rrethanat konkrete që kanë ndikuar në kohëzgjatjen e procesit, konkretisht, “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”. Në nenin 399/9 të KPC identifikohen disa 

kritere në lidhje me vlerësimin e standardit të gjykimit brenda një afati të arsyeshëm, 

konkretisht, “[...] gjykata vlerëson kompleksitetin e çështjes, objektin e mosmarrëveshjes, të 

procedimit ose të gjykimit, sjelljen e palëve dhe të trupit gjykues gjatë gjykimit, [...] si dhe të 

çdo personi tjetër të lidhur me çështjen”.  

       13. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (në vijim GJEDNJ) në jurisprudencën e saj 

të konsoliduar, ka identifikuar disa elemente përbërëse të këtij standardi. Në referim të kësaj 

jurisprudence rezulton se në përllogaritjen e afatit të arsyeshëm merren në konsideratë faktor 

të ndryshëm, të tillë si: kompleksiteti i çështjes; sjellja e palëve ndërgjyqëse; sjellja e 

autoriteteve gjyqësore dhe administrative. (Shih vendimin Buchholz kundër Republikës 

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

18.10.2012 të GJEDNJ).  

        14. Për sa i përket kompleksitetit të çështjes, ky kriter vlerësimi merr parasysh të gjithë 

faktorët dhe 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 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, date 27.02.1992, Stefançiç kundër Sllovenisë, datë 25.10.2012 të 

GJEDNJ).  

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

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

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

kanë ndikuar në ecurinë e procesit. Megjithatë, kjo duhet vlerësuar rast pas rasti, pasi një 

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

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

Republikës Federale Gjermane, datë 15.07.1982 të GJEDNJ).  

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

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

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

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

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

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

vonesat nga ana e agjencive publike ligj zbatuese të shtetit në dorëzimin e provave të kërkuara 

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

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

        17. Në çështjen objekt gjykimi, Kolegji konstaton se kjo çështje nuk duhet të vijojë pasi, 

çështja është marrë në shqyrtim nga Gjykata e Lartë më datë 22.12.2022 dhe është disponuar 

me vendim përkatës. Në kushtet kur çështja është marrë në shqyrtim nga Gjykata e Lartë, 

Kolegji vlerëson se çështja me objekt shqyrtimin e kërkesës së kërkueses Ledina Mandija, 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”….. 
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       18. Për sa u thanë më sipër, Kolegji arrin në përfundimin se në rastin në shqyrtim duhet të 

vendoset pushimi i shqyrtimit të kërkesës, pasi çështja administrative është përfunduar nga 

Gjykata e Lartë.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

Procedurës Civile; 

V E N D O S I:  

 

- Pushimin e shqyrtimit të kërkesës së kërkueses Ledina Mandija. 

 

                                                                                                         Tiranë, më datë 19.01.2023 

 

 

 

 


