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  REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 4  Regj.Themeltar 

Nr. 4  Vendimi  

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Artur KALAJA Kryesues 

    Ervin PUPE  Anëtar 

Albana Boksi   Anëtare 

 

 në Tiranë, sot më datë 14.12.2022, mori në shqyrtim çështjen penale me nr. regj. 

themeltar 4/2022, që i përket: 

 

KËRKUES:    Banka Kombëtare Tregëtare sha. 

  

OBJEKTI:      1. Konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe kërkesë 

për përshpejtimin  e procedurave  gjyqësore në gjykimin e 

kërkesës së BKT sh.a. për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr.74, dt.11.05.2022 të  Gjykatës  së Posaçme  të 

Apelit  Për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, pasi 

ekzekutimi  i menjëhershëm i këtij vendimi sjell pasoja  të 

rënda, të pariparueshme.       

  

 

BAZA LIGJORE:  Nenet 399/2 deri 399/12, 4560/3 të Kodit të Procedurës 

Civile. Neni 417, 476/ç i Kodit të Procedurës Penale. 

  Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 3321, datë 01.11.2021. 

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

 pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Artur Kalaja  dhe si e diskutoi çështjen në tërësi, 

 

V Ë R E N: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

  

 1. Në Gjykatën e Lartë, në datë 09.11.2022 është regjistruar çështja penale me numër 

nr. 60011-00750-2022, me rekursues BKT sh.a. dhe shtetasin Ded Pjetri,  kundër vendimit nr. 

74, datë 11.5.2022 të Gjykatës së se Posacme  të Apelit  për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar.  
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 2. Nga historiku procedural i çështjes, sipas parashtrimit në kërkesë, rezulton se, 

Gjykata e Posaçme e Shkalles se Pare për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me 

vendimin nr.23, datë 29.10.2021 ka vendosur: Pranimin e pjesshëm të kërkesës. 

3. Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me 

vendimin nr.74, datë 11.05.2022 ndër të tjera ka vendosur: 

“Ndryshimin e vendimit nr.23, date 29.10.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar si më poshtë: 

Konfiskimin dhe kalimin në pronësi të shtetit të pasurive: 

Lloji i pasurisë arë, nr.236/4, ZK 3866, vol.10, faqe 60, adresë Yzberisht, Tiranë, me 

sipërfaqe totale 1,000 m2, datë regjistrimi 31.10.2017, në emër të shtetases Drande Cun 

Pjetri (Gjeka). 

Lloji i pasurisë truall, nr.315/606, ZK 3866, vol 106, faqe 165, adresë Yzberisht, Tiranë, me 

sipërfaqe totale 347.70 m2, datë regjistrimi 11.02.2016 bashkë me një godine banimi dy 

katëshe miratuar leja e legalizimit nr. 89754, date 28.01.2015 (sipërfaqe kati përdhe 97.7 m2, 

sip e katit të parë 135 m2), në emër të shtetasit Mentor Luk Pjetri.  

Lloji i pasurisë truall, nr.315/596, ZK 3866, vol.105, faqe 151, adrest Yzberisht, Tiranë, me 

sipërfaqe totale 300.10 m2, datë regjistrimi 30.12.2015 bashkë me një godine banimi tre 

katëshe miratuar leja e legalizimit nr. 89743, date 28.01.2015 (sipërfaqe kati përdhe 88.4 m2, 

sipërfaqe e katit të parë 125.5 dhe sipërfaqe e katit të dytë 125.5 m2), në emer të shtetasit Ded 

Luk Pjetri.  

Lloji i pasurisë truall, nr. 315/595, ZK 3866, vol. 105, faqe 150, adresë Yzberisht, Tiranë, me 

sipërfaqe totale 232.80 m2, datë regjistrimi 30.12.2015 bashkë me një godinë banimi një 

katëshe për të cilën është miratuar leja e legalizimit nr. 89744, date 28.01.2015 (sipërfaqe 

kati 93.3 m2) në emër të shtetasit Ilir Luk Pjetri. 

Lloji i pasurisë njësi, nr. 298/211+1-NI. ZK 3866, vol.98, faqe 140, adresë Yzberisht, Tiranë, 

me sipërfaqe totale 230.60 m2, datë regjistrimi 20.05.2016, në emër të shtetasit Ilir Luk Pjetri 

Lloji i pasurisë arë, nr.235/30, ZK 3866, vol.46, faqe 37, adresë Yzberisht Tiranë, me 

sipërfaqe totale 1.000 m2, datë regjistrimi 12.09.2011, në emër të shtetasit Ded Luk Pjetri. 

Lloji i pasurisë truall, nr. 315/605, ZK 3866 vol 106, faqe 164, adresë Yzberisht, Tiranë, me 

sipërfaqe totale 403 80 m2, datë regjistrimi 11.02.2016 bashkë me një godinë banimi një 

katëshe, miratuar leja e legalizimit nr. 89746, date 28.01.2015 (godinë banimi I kat, 

sipërfaqe e katit 143.8 m2) në emër të shtetasit Ded Luk Pjetri. 

Lloji i pasurisë are, nr. 236/3, ZK 3866, vol.10, faqe 59, adresë Yzberisht, Tiranë, me 

sipërfaqe totale 1.000 m2, datë regjistrimi 08.09.2017, në emer të shtetasit Ded Luk Pjetri.  

Lloji i pasurisë njësi, nr. 298/211-1-NI, ZK 3866, vol 98, faqe 118 adresë Yzberisht, Tiranë, 

me sipërfaqe totale 256,30 m2, datë regjistrimi 20.06.2016, në emer te shtetasit Luk Ded 

Pjetri. 

Lënien në fuqi të vendimit nr.23, datë 29/10/2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë 

për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar për pjesët e tjera të tij.  

Shpenzimet proceduriale dhe ato për mirëmbajtjen e pasurisë u ngarkohen në mënyrë 

solidare subjektit të ligjit të posaçëm Ded Pjetri dhe personave të afërm shtetasit Drande, 

Luk, Ilir dhe Mentor Pjetri. 

Ky vendim i dërgohet Agjensisë së Administrimit e Pasurive të Sekuestruara dhe të 

Konfiskuara.”. 

4. Pala rekursuese BKT sh.a., ne funksion te rekursit te paraqitur, në datë 10.11.2022 

ka paraqitur kerkesen nr.25 Regj.Them., në Gjykatën e Lartë me objekt: “Pezullimi i 

ekzekutimit të vendimit nr.74, datë 11.05.2022 të Gjykatës së Posaçme e Apelit Për 

Korrupsionit dhe Krimin e Organizuar, pasi ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi i sjell 

pasoja të rënda e të pariparueshme”. 
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5. Më datë 28.10.2022, kërkues/rekursuese Banka Kombëtare Tregëtare sh.a., ka 

paraqitur në Gjykatën e Lartë kërkesën objekt shqyrtimi, konform neneve 399/2 e vijues të 

Kodit të Procedurës Civile, sikundër është evidentuar në pjesën hyrëse të këtij vendimi, duke 

kerkuar: Konstatimin e shkeljes se afatit të arsyeshem, konform neneve 399/2 e vijues të 

Kodit të Procedurës Civile, lidhur me kërkesën per pezullimin e ekzekutimit të vendimit dhe 

pershpejtimin e procedurave gjyqësore për shqyrtimin e kësaj kërkese, duke parashtruar 

shkaqe të cilat në thelb konsistojnë në arsyet se përse duhet pezulluar ekzekutimi i vendimit 

nr.74, date 11.5.2022 i Gjykatës së Posaçme të Apelit Për Korrupsionin dhe Krimin e 

Organizuar dhe shkaqe që lidhen me objektin e rekursit të paraqitur prej saj.   

 

6. Rezulton se, ditën kur është paraqitur kërkesa konform neneve 399/2 e vijues të 

Kodit të Procedurës Civile, nga ana e palës kërkuese nuk ishte rregjistruar ende çështja e 

themelit (mbi rekursin e paraqitur) dhe nuk ishte paraqitur ende as kërkesa për pezullimin e 

ekzekutimit te vendimit, fakt që konfirmohet me shkresën nr.5653/1 prot., datë 28.10.2022, të 

Kancelarit të Gjykatës së Lartë, me lëndë: Kthim pa veprime i kërkesës për konstatimin e 

shkeljes se afatit te arsyeshem. 

 

7. Lidhur me statusin e kësaj çështjeje, aktualisht, në Gjykatën e Lartë, rezulton se 

çështja e themelit e rregjistruar në nr.60011-00750-2022, datë 09.11.2022, me relator 

Z.Sandër Simoni dhe është në pritje per tu shqyrtuar sipas rendit kronologjik, duke filluar nga 

çështja e regjistruar më herët në Gjykatën e Lartë; ndërsa çështja nr.25 regj.them. me objekt 

pezullim ekzekutim vendimi, e regjistruar në Gjykatën e Lartë më datë 10.11.2022, per te 

cilen kërkohet edhe konstatimi i shkeljes se afatit te arsyeshem është shqyrtuar në dhome 

këshillimi në date 06.12.2022, per te cilen Kolegji Penal i Gjyjkates se Larte ka vendosur 

mospranimin e kerkeses.   

 

 II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

 8. Nisur nga lloji i mosmarrëveshjes, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim 

Kolegji), vlerëson se, kërkesa është paraqitur nga një subjekt, i cili legjitimohet. Kërkuesi 

rezulton të jetë me cilësinë e rekursuesit në procesin gjyqësor, për të cilin është regjistruar 

rekursi me nr.60011-00750-2022, datë 09.11.2022 dhe te kërkuesit lidhur me kërkesën për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit objekt rekursi.  

 9. Fillimisht Kolegji  vlerëson se 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 Kolegji Penal i 

Gjykatës së Lartë.  Kërkesa i plotëson elementët e parashikuar në nenin 399/5, pika 1, të 

Kodit të Procedurës Civile.   

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

themelore për gjykimin civil, administrativ, apo penal, 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) 

 11. 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 
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dhe si e tillë merr pjesë në mënyrë të detyrueshme në të gjitha marrëdhëniet që krijohen gjatë 

gjykimit të çështjes. 

 12. Kolegji sjell në vëmendje jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të 

Njeriut (në vijim GJEDNJ), e cila 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 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. Përsa 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 Triggiani kundër Italisë datë 19.02.1991; 

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

GJEDNJ). 

 14. 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, ky kriter duhet 

vlerësuar rast pas rasti nga 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) 

 15. Nga ana tjetër, 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). 

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

kërkesës në Gjykatën e Lartë rezulton se çështja e themelit dhe kërkesa (per pezullimin e 

ekzekutimit te vendimit ne funksion te rekursit) nuk ishte rregjistuar ende në Gjykatën e Lartë 

që do të thotë se, nuk ka filluar të ecë asnje nga afatet që përcakton ligji procedural civil  neni 

399/2, pika 1, shkronja “d”, të Kodit të Procedurës Civile. 

17. Çështja nr. 25 regj.them., me objekt: pezullim ekzekutim vendimi, e regjistruar në 

Gjykatën e Lartë më datë 10.11.2022, per te cilen kërkohet edhe konstatimi i shkeljes se afatit 

te arsyeshem është shqyrtuar në dhome këshillimi në date 06.12.2022, per te cilen Kolegji 

Penal i Gjykates se Larte, me vendimin nr.25 akti,  ka vendosur mospranimin e kerkeses.   

 18. Për sa më sipër, Kolegji çmon se kërkesa për konstatimin e shkeljes së afatit të 

arsyeshëm, e paraqitur nga kërkuesi Banka Kombetare Tregetare sh.a., objekt i kësaj 

vendimarrjeje të Kolegjit, në referim të nenit 399/7, pika “3”, të Kodit të Procedurës Civile 

duhet të pushohet,  pasi ajo tashmë nuk ka më objekt.   

 

 

 

 

 



5 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, mbështetur në nenin 399/7 (3) të Kodit të 

Procedurës Civile, 

 

VENDOSI: 

 

Pushimin e gjykimit të kërkesës së kërkueses Banka Kombetare Tregetare sha. 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


