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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI PENAL 

 
Nr. 5 i Regjistrit Themeltar 
Nr. 5 i Vendimit 
 

VENDIM 
 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

Kolegji  Penal i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 
 

 Ilir Panda  Kryesues 
     Sokol Binaj   Anëtar 
                           Sandër Simoni           Anëtar   
 

sot, më datë  9.12. 2021, mori në shqyrtim kërkesën  nr.  5/akti, që u përket palëve: 
 
 KËRKUES: Erdi Prifti 
 
OBJEKTI: Konstatim  i  shkeljes së afatit të arsyeshëm, të gjykimit të 

çështjes penale administrative nr. 3785 rregj, datë 02.06.2020 
rregj, në Gjykatën e Apelit Tiranë, me palë ndërgjyqëse: 
Kërkuese: Prokuroria   pranë  Gjykatës së Apelit Tiranë dhe 
palë e interesuar  (Kallëzues) Erdi Prifti, me objekt: Kërkesë 
për pushimin e procedimit penal nr. 5571/2019. Përshpejtimin e 
procedurave për gjykimin sa më të shpejtë të çështjes penale 
administrative nr. 3785 rregj, datë 02.06.2020 rregj. 

 
BAZA LIGJORE: Neni 6/1 i KEDNJ dhe nenet 399/1, 399/2, pika 1, gërma “d”, 

399/2, pika 2, 399/5, 399/6, pika 1, gërma “b” të K.Pr.Civile 
 
Lidhur me çështjen penale me:  
 
KËRKUESE:                  Prokuroria  pranë  Gjykatës së Apelit Tiranë 
    
PALË E INTERESUAR:  Erdi Prifti 
  
OBJEKTI:     Kërkesë për pushimin e procedimit penal nr. 5571/2019. 
 
BAZA LIGJORE:     Neni 329/a, pikat 1 dhe 4 të KPrPenale. 
 

KOLEGJI PENAL I GJYKATËS SË LARTË 
 
pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sokol Binaj dhe si bisedoi çështjen në tërësi, 
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VËREN SE: 

 
I.   Rrethanat e çështjes. 

 
               1. Në Gjykatën e Apelit Tiranë është regjistruar çështja  penale  nr. 3785 rregj, datë 
02.06.2020, me palë ndërgjyqëse; Kërkuese: Prokuroria   pranë  Gjykatës së Apelit Tiranë 
dhe palë e interesuar (Kallëzues) Erdi Prifti, me objekt: Kërkesë për pushimin e procedimit 
penal nr. 5571/2019.  
             2. Me kërkesën e paraqitur në Gjykatën e Lartë,  më datë 04.11.2021, rregjistruar me 
nr. 3845 prot, kërkuesi Erdi Prifti ka kërkuar konstatimin e shkeljes të afatit të arsyeshëm të 
gjykimit të çështjes penale me  nr. 3785 rregj, datë 02.06.2020 rregj, në Gjykatën e Apelit 
Tiranë. dhe përshpejtimin e procedurave për gjykimin sa më të shpejtë të kesaj çështje, 
konform kërkesave te nenit 6/1 të KEDNJ dhe neneve 399/1, 399/2, pika 1, gërma “d”, 399/2, 
pika 2, 399/5, 399/6, pika 1, gërma “b” të KPC.  
            3. Kërkuesi parashtron si shkaqe faktin se: që nga regjistrimi i çështjes në Gjykatën e 
Apelit Tiranë  prej datës, 02.06.2020, deri në paraqitjen e kërkesës nuk është caktuar ende nje 
date  për shqyrtimin e çështjes ndërkohë që kanë kaluar më shumë se 1 vit e 5 muaj, duke u 
shkelur afatet taksative që ka parashikuar ligji procedural penal  (neni 329/7 i KPP); nga ana 
e kërkuesit nuk është paraqitur ndonjë kërkese  për shtyrje gjykimi të çështjes, ndaj ky gjykim 
është zvarritur nga gjykata; në këtë mënyrë  kërkuesit i është cënuar  e drejta për një proces të 
rregullt ligjor, për  shkak të mosgjykimit të çështjes  brenda një afati të arsyeshëm. 
          4. Në përputhje me nenin 399/4, pika 1, të Kodit të Procedurës Civile,  me shkresën nr. 
4085 prot, datë 18.11.2021 nga ana e Gjykatës së Lartë u kërkua informacion në Gjykatën e 
Apelit Tiranë ( gjyqtar relator Genti Shala) në lidhje me fazën dhe procedurat e gjykimit të 
kësaj çështje.  
         5. Me shkresën nr. 5700/1 prot, datë 1.12.2021, Gjykata e Apelit Tiranë, në përgjigje të 
shkresës nr. 4085 prot, datë 18.11.2021,  njofton se, çështja e regjistruar pranë asaj gjykate 
me nr. 70100-00976-30-2020 sistemi, nr. 3785 akti, datë 02.06.2020 rregj, me palë të 
interesuar Erdi Prifti, me objekt: Kërkesë për pushimin e procedimit penal nr. 5571/2019, 
është shqyrtuar nga ana e Gjykatës të Apelit Tiranë dhe ka përfunduar me vendimin nr. 649, 
datë 01.12.2021.    

II. Vlerësimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë 
 6. Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se kërkesa është 
paraqitur nga subjekti i legjitimuar. Kërkuesi Erdi Prifti, rezulton të jetë në cilësinë e 
kallëzuesit/kërkuesit në procesin administrativ/penal, për të cilin është regjistruar në Gjykatën 
e Apelit Tiranë çështja me nr. 70100-00976-30-2020 sistemi, nr. 3785 akti, datë 02.06.2020. 
 7. Kërkesa është në kompetencën e këtij Kolegji, sipas nenit 399/6, pika 1, shkronja  
“b”, të Kodit të Procedurës Civile, pasi nëpërmjet saj kërkohet konstatimi i shkeljes së afatit 
të arsyeshëm në gjykimin e çështjes penale nga Gjykata e Apelit Tirane Kërkesa i plotëson 
elementet e parashikuar në nenin 399/5, pika 1, të Kodit të Procedurës Civile.  
           8. Kolegji vlerëson se parimi i gjykimit brenda afatit të arsyeshëm ka një rëndësi 
themelore për gjykimin penal,  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) 
   9. Jurisprudenca e konsoliduar e GJEDNJ ka identifikuar disa elemente përbërëse të 
standardit të gjykimit brenda një afatit të arsyeshëm të çështjes. Në referim të kësaj 
jurisprudence rezulton se në përllogaritjen e afatit të arsyeshëm merren në konsideratë faktorë 
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të ndryshëm, të karakterit te : kompleksitetit të çështjes, te sjelljes se  palëve ndërgjyqëse dhe  
te sjelljes se  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) 
 10. Ne  vlerësimin e “kompleksitetit të çështjes” merren  në konsideratë gjithashtu, 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 dt. 27.02.1992, Stefancic kundër Sllovenisë, datë 25.10.2012 të 
GJEDNJ) 
 11. Përsa  i përket “sjelljes së palëve ndergjygjëse”,  konsiderohet  se ky kriter lidhet 
me mënyrën se si janë sjellë palët në proces ne raport me procedimin, ne drejtim te  
diligjencës se 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) 
 12. Ndërsa persa   i përket  “sjelljes së autoriteteve gjyqësore dhe administrative” 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 si  
nga autoriteti gjyqësor  ashtu edhe nga ato  administrative dhe mund te identifikohen,  sipas  
jurisprudencës se GJEDNJ, ne  bashkimin e   gabuar te  disa çështjeve që ka shkaktuar vonesa 
të panevojshme, ne shtyrjet e pabazuara në ligj të seancave gjyqësore, ne  pezullimin e 
kundërligjshëm te  procesit gjyqësor, ne vonesat nga ana e agjencive publike ligjzbatuese të 
shtetit në dorëzimin e provave të kërkuara nga gjykata, ne transferimin e çështjeve penale nga 
një gjykatë në tjetrën, ne mbajtjen e seancave të apelimeve. (Shih vendimin Ewing kundër 
Mbretërisë së Bashkuar)etj. 
 13. Në çështjen objekt gjykimi, Kolegji konstaton se, çështja për të cilën kërkohet 
konstatimi i shkeljes se afatit të arsyeshëm e ka kaluar afatin e shqyrtimit në Gjykatën e 
Apelit, siç përcaktohet në nenin 399/2, pika 1, shkronja “d”, të Kodit të Procedurës Civile (6 
muaj). 
 14. Duke marrë në vlerësim standardet e përcaktuara nga jurisprudenca e GJEDNJ në 
lidhje me afatin arsyeshëm, nuk rezulton  që, çështja objekt gjykimi, të jetë pezulluar, të jetë 
shtyrë gjykimi për shkak të kërkesave të palës kërkuese. Po kështu, që nga regjistrimi i 
çështjes në Gjykatën e Apelit Tiranë e deri në momentin e paraqitjes se kërkesës nuk është 
kryer asnjë veprim procedural. 
 15. Duke iu kthyer çështjes në shqyrtim, Kolegji konstaton se me shkresën nr. 5700/1 
prot, datë 1.12.2021, Gjykata e Apelit Tiranë në përgjigje të shkresës nr. 4085 prot, datë 
18.11.2021 njofton se, çështja e regjistruar pranë asaj gjykate me nr. 70100-00976-30-2020 
sistemi, nr. 3785 akti, datë 02.06.2020 rregj, me palë të interesuar Erdi Prifti, me objekt: 
Kërkesë për pushimin e procedimit penal nr. 5571/2019, është shqyrtuar nga ana e Gjykatës 
të Apelit Tiranë dhe ka përfunduar me vendimin nr. 649, datë 1.12.2021.    
        Për sa më sipër, Kolegji çmon se, në referim të nenit 399/7, pika “3”, të KPC duhet të 
vendoset pushimi i shqyrtimit të kërkesës të paraqitur nga kërkuesi Erdi Prifti.   
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PËR KËTO ARSYE, 
 
 Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin  399/7 pika “3” të Kodit të 
Procedurës Civile, 
 

VENDOSI: 
 
Pushimin e gjykimit të kërkesës të paraqitur nga kërkuesi Erdi Prifti. 

 
Tiranë, më 09.12.2021 

 
 
           ANËTAR                              ANËTAR                              KRYESUES 
 
      Sandër SIMONI                            Sokol BINAJ       Ilir PANDA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


