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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI PENAL 

 

Nr. 4 i Regj. Themeltar  

Nr. 4 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 

      Albana BOKSI  Anëtare 

      Klodian KURUSHI Anëtar  

 

në datën 23.11.2021 mori në shqyrtim, në dhomën e këshillimit, çështjen me nr. 4 

akti, që i përket: 

 

KËRKUES:      Pashk Metaj. 

OBJEKTI:     Gjykimi i kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe 

përshpejtimin e procedurave.  

BAZA LIGJORE: Neni 399/2, shkronja "d", i Kodit të Procedurës Civile. 

KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtares Albana Boksi dhe diskutoi çështjen në tërësi, 

 

V Ë R E N 

I. Rrethanat e çështjes 

 

 1. Nga aktet e administruara në dosjen gjyqësore rezulton se, Prokuroria e pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë ka dërguar për gjykim procedimin penal me nr. 5444 të 

vitit 2016 për veprën penale ‘Mashtrimi’, parashikuar nga neni 143/2 i Kodit Penal, me të 

pandehur Pashk Metaj dhe me të dëmtuar nga vepra penale shtetasin Nik Selmanaj. Nga aktet 

e fashikullit të gjykimit rezulton se, kërkuesi Pashk Metaj në cilësinë e administratorit të 

shoqërisë "Midoral Impex"shpk, ka përvetësuar nga viktima shumën prej 20 000 euro, me 

qëllim shitjen  e një pasurie të paluajtshme, apartament të ndodhur në zonën e "Qesarak", 

Tiranë. 

 2. Nga hetimi ka rezultuar se i pandehuri nuk ka bërë dorëzimin e apartamentit të 

porositur, por ja ka shitur atë shtetasit Bledar Selimi. I pandehuri nuk ka bërë as kthimin e 

shumës duke ju fshehur apo evituar takimin me të dëmtuarin Nik Selmanaj. 

 3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 80, datë 17.01.2018, ka 

vendosur: 
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- “Deklarimin fajtor të të pandehurit Pashk Metaj për kryerjen e veprës penale të 

“Mashtrimi” e parashikuar nga neni 143 paragrafi 3 i Kodit Penal dhe në bazë të 

kësaj dispozite, dënimin e tij me 6 (gjashtë) vjet burgim. 

- Vuajtja e dënimit për të pandehurin Pashk Metaj do të fillojë nga dita që ky vendim 

do të fillojë nga dita që ky vendim do të marrë formë të prerë. Dënimi do të kryhet 

në një burg të sigurisë së zakonshme. 

- Shpenzimet hetimore të kryera gjatë hetimeve paraprake si dhe shpenzimet gjyqësore 

në ngarkim të pandehurit Pashk Metaj. 

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

ditëve, duke filluar ky afat nga e nesërmja e shpalljes së tij.  

 4. Kundër vendimit nr. 80,datë 17.01.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka 

paraqitur ankim i pandehuri Pashk Metja, i cili ka kërkuar prishjen e këtij vendimit dhe 

rigjykimin e çështjes penale nga Gjykata e Apelit Tiranë. 

5. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 472, datë 19.10.20219, ka vendosur: 

“Mospranimin e ankimit te paraqitur ne emër te pandehurit Pashk Metaj, kundër vendimit 

nr.80 date 17.01.2018 te Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Tirane.  

Kundër këtij vendimi lejohet rekurs ne Gjykatën e Larte, brenda 45 ditëve nga e nesërmja e 

komunikimit te vendimit”. 

6. Kërkuesi, Pashk Metaj, në datën 17.05.2019 i është drejtuar Gjykatës së Lartë me 

kërkesë për konstatimin e cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor, si 

rezultat i mos gjykimit brenda një afati të arsyeshëm të çështjes së tij me numër Regjistri 

Themeltar 3585/1562/966/887, regjistruar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë në datë 

13.02.2018.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Penal  

 

7. 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 të pandehurit në 

procesin gjyqësor, për të cilin ka paraqitur kërkesën për cenim të së drejtës për një gjykim 

brenda një afati të arsyeshëm.  Kërkesa e paraqitur nga kërkuesi 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. 

 8. Kolegji vlerëson se kërkesa është në kompetencën e tij, sipas nenit 399/6, pika 1, 

shkronja “b”, të Kodit të Procedurës Civile, i cili parashikon se kur kërkohet konstatimi i 

shkeljes së afatit të arsyeshëm në gjykimin e çështjes nga gjykata e apelit, kërkesa shqyrtohet 

nga kolegji përkatës i Gjykatës së lartë.  Në rastin konkret, kërkuesi ka pretenduar shkeljen e 

afatit të arsyeshëm nga Gjykata e Apelit Tiranë, në lidhje me gjykimin e çështjes penale në 

ngarkim të tij. 

 9. 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 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) 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. 

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

Drejtave të Njeriut (në vijim GJEDNJ), e cila 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 
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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) 

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

merr parasysh 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 të dëshmitarëve, elementet ndërkombëtarë, lidhjen e çështjes me 

çështje të tjera dhe ndërhyrjen e personave të tjerë në procedurë. (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). 

 12. 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) 

 13. 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). 

 14. E gjithë kjo analizë është e rëndësishme për orientimin e Kolegjit në zgjidhjen e 

çështjeve për të cilat pretendohet gjykimi i çështjeve tej afateve të arsyeshme. Duke ju 

rikthyer rastit konkret në shqyrtim, Kolegji konstaton se pas paraqitjes së kërkesës përpara 

Gjykatës së Lartë, Gjykata e Apelit Tiranë është shprehur me vendimin nr. 472, datë 

19.10.2021. Në kushte të tilla, Kolegji vlerëson se çështja ka mbetur pa objekt dhe për 

rrjedhojë, duhet të vendoset pushimi i shqyrtimit të saj. Në këtë disponim, Kolegji mban në 

konsideratë nenin 399/7, pika 3 të Kodit të Procedurës Civile në të cilin parashikohet se “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”. 

15. Mbështetur sa më sipër, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë arrin në përfundimin, se 

shqyrtimi i kërkesës nr. 4 akti, datë 27.09.2019 regjistrimi, duhet të pushohet.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

Procedurës Civile, 

 

V E N D O S I: 

 

Pushimin e gjykimit të çështjes nr. 4 akti, datë 27.09.2021 regjistrimi, në Gjykatën e Lartë. 

 Tiranë, më 23.11.2021 

 

       ANËTAR                                    ANËTARE                                       KRYESUES 

 

Klodian KURUSHI                                 Albana BOKSI                                     Ilir PANDA 


