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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI PENAL 

 
Nr. 21/1 i Regj. Themeltar 
Nr. 21/1 i Vendimit 
 

VENDIM 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë i përbërë nga : 

 
Ilir PANDA                -Kryesues 

    Sokol BINAJ              -Anëtar 
                          Sandër SIMONI         -Anëtar   
 

me datë 25.11.2021, mori në shqyrtim kërkesën nr.  21, datë 20.01.2020, që u përket 
palëve: 
 
KËRKUES:   z. Adriatik Sallahu  
 
OBJEKTI: Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm nga Gjykata e Lartë dhe 

përshpejtimin e procedurave për kërkesën e depozituar nga Adriatik 
Sallahu në Gjykatën e Apelit Tiranë në datë 14.10.2019, “Konstatimin e 
shkeljes së afatit të arsyeshëm nga Gjykata e Apelit dhe përshpejtimin e 
procedurave për çështjen penale nr. 5258 akti, kërkues Adriatik Sallahu, 
regjistruar me datë 17.12.2018 në Gjykatën e Apelit Tiranë.” 

 
BAZA LIGJORE: Neni 399/1, 399/2, 399/5, 399/6, 399/7 pika 2 të Kodit të Procedurës 

Civile; Neni 6/1 i Konventës Europiane “Për Mbrojtjen e të Drejtave të 
Njeriut dhe Lirive themelore”.  

 
KOLEGJI PENAL  

 
pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit, z. Sandër SIMONI  dhe si bisedoi çështjen në tërësi, 

 
VËREN: 

 
I. Rrethanat e çështjes 

 
            1. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezultoi se pala kërkuese ka paraqitur një kallzim 
penal në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me datë 20.09.2018, kundër 
një punonjësi të policisë rrugore për shpërdorim detyre sipas nenit 248 të Kodit Penal.  
            2. Me Vendimin datë 28.09.2018 Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Tiranë ka vendosur mosfillimin e procedimit penal. Kundër këtij vendimi pala kallëzuese 
(kërkuesi) ka paraqitur ankim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.  
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3. Me Vendimin datë 06.12.2018 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka vendosur 
lënien në fuqi të vendimit për mosfillimin e procedimit penal të Prokurorisë pranë Gjykatës 
së Rrethit Gjyqësor Tiranë.  

4. Në vijim, kërkuesi ka paraqitur ankim kundër këtij vendimi me datë 12.12.2018 
pranë Gjykatës së Apelit Tiranë. Kjo çështje është regjistruar pranë kësaj gjykate me nr. 5258 
akti dhe është shortuar me datë 17.12.2018 duke u përcaktuar edhe gjyqtari relator. 

5. Pala kërkuese ka pretenduar se nga Gjykata e Apelit ende nuk është shqyrtuar. Në 
këto kushte pala kërkuese ka pretenduar se afati i përfundimit të gjykimit në një kohë të 
arsyeshme, konkretisht afati 30 ditor i parashikuar nga neni 291 i KPP është shkelur nga 
Gjykata e Apelit Tiranë, pasi nga data e regjistrimit të çështjes kanë kaluar afërsisht 300 ditë. 
Si rrjedhojë, kërkuesi me datë 14.10.2019 ka paraqitur pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, 
drejtuar Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë, një kërkesë për konstatimin e shkeljes së afatit të 
arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurës së shqyrtimit të çështjes penale të regjistruar pranë 
saj.  

6. Po ashtu, në kushtet kur ende kjo kërkesë sipas tij nuk ishte shqyrtuar nga Kolegji 
Penal i Gjykatës së Lartë, brenda afatit 45 ditor nga data e regjistrimit, të parashikuar nga 
neni 399/6 të KPC, kërkuesi me datë 20.01.2020 ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë 
me objekt, konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm për shqyrtimin kërkesës së tij nga 
Gjykata e Lartë sipas neneve 399/1 e vijues të KPC dhe përshpejtimin e procedurës së 
shqyrtimit të çështjes penale në Gjykatën e Apelit, duke parashtruar se: 
- Gjykata e Apelit ka shkelur afatin e arsyeshëm të shqyrtimit të çështjes penale me 

nr. 5258 Akti, me kërkues Adriatik Sallahu, regjistruar me datë 17.12.2018 në 
Gjykatën e Apelit Tiranë, me objekt kundërshtimin e vendimit nr. , datë 06.12.2018 
të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me të cilin është lënë në fuqi vendimi për 
mosfillimin e procedimit penal nr. 12092 prot., datë 26.10.2018 të Prokurorisë 
pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; 

- Sipas nenit 291 të KPP ankimi nga Gjykata e Apelit Tiranë duhet të ishte shqyrtuar 
brenda 30 ditëve nga marrja e akteve. Çështja është regjistruar me datë 17.12.2018 
pranë kësaj gjykate dhe ende sot nuk ka një datë të fiksuar nga gjyqtari relator për 
shqyrtimin e saj. Nga momenti i regjistrimit të çështjes në gjykatë kanë kaluar 10 
muaj ose më shumë se 300 ditë; 

- Po ashtu, vetë Gjykata e Lartë nuk e ka shqyrtuar kërkesën si më sipër brenda afatit 
45 ditor nga regjistrimi i kërkesës. Kështu kërkesa pranë Gjykatës së Apelit Tiranë 
është regjistruar me datë 14.10.2019, ndërkohë ende nuk është shqyrtuar kjo 
kërkesë nga Gjykata e Lartë; 

- Sa më sipër kërkohet konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm të shqyrtimit në 
Gjykatën e Lartë dhe përshpejtimi i procedurës së çështjes penale në Gjykatën e 
Apelit. 

7.  Ka rezultuar se Gjykata e Apelit Tiranë ka vendosur në lidhje me ankimin e 
kërkuesit, me vendimin nr. 1182, datë 04.11.2019, me të cilin ka lënë në fuqi vendimin e 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 
 
II. Vlerësimi i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë 

 
 8.  Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë (në vijim: Kolegji), vlerëson se kërkesa është 
paraqitur nga një subjekt i legjitimuar. Po ashtu, kërkesa i plotëson elementët e parashikuar 
në nenin 399/5, pika 1, të KPC si dhe është e shoqëruar me të gjitha aktet e tjera të 
nevojshme, të përcaktuar në nenin 399/5, pika 2, të KPC. 
 9. Rezulton se kërkesa e paraqitur pranë Gjykatës së Lartë ka dy kërkime, 
përshpejtimin e shqyrtimit të çështjes penale (çështja e themelit) pranë Gjykatës së Apelit 
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Tiranë dhe konstatimin e shkeljes së afatit ligjor, nga vetë Kolegji Penal për shqyrtimin e 
kërkesës për përshpejtimin e procedurës në gjykatën e apelit.  

10. Kolegji vlerëson se, nenet 339/1 e vijues të KPC, do të duhet të interpretohen në 
mënyrë sistematike me nenin 42 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenin 6 të 
KEDNJ. Këto dispozita ligjore sanksionojnë mjete efektive ankimi për të garantuar standartin 
e arsyeshëm të gjykimit, si një nga elementet thelbësorë për proces të rregullt ligjor. 

11. Sipas nenit 42/2 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, garancitë për proces 
të rregullt i shërbejnë mbrojtjes së të drejtave subjektive, interesave apo lirive kushtetuese 
dhe ligjore. Ndërsa sipas nenit 6 të KEDNJ, garancitë për proces të rregullt gjejnë zbatim për 
‘’përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve civile” në kuadër të një procesi civil ose “për 
bazueshmërinë në ligj të akuzave penale”, në kuadër të një procesi penal. 

12. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji vlerëson se neni 399/1 e vijues i KPC nuk 
garanton të drejtën e palës në një proces gjyqësor për të kërkuar konstatimin e shkeljes së 
afatit të arsyeshëm për organin që shqyrton kërkesën për shkeljen e afatit të arsyeshëm për 
çështjen e themelit. Si rrjedhojë, Kolegji vlerëson se kërkimi i dytë i palës kërkuese në rastin 
konkret, në lidhje me konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm nga Kolegji Penal, për 
shqyrtimin e kërkesës për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm të gjykimit nga 
Gjykata e Apelit Tiranë, është i papranueshëm, pasi nuk ka lëndë dhe objekt gjykimi. Po 
ashtu, Kolegji vlerëson se të dyja kërkimet duhet të gjykohen nga Kolegji Penal, pasi në thelb 
e kanë origjinën nga procesi penal pranë Gjykatës së Apelit Tiranë dhe përbëjnë lëndë 
gjykimi për Kolegjin Penal, referuar parashikimit të nenit 399/6/b. 
 13. Parimi i gjykimit brenda afatit të arsyeshëm ka një rëndësi themelore për gjykimin 
civil/administrativ/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) 
 14. 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 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.  
 15. Në vijim, të jurisprudencës së konsoliduar GJEDNJ ka identifikuar disa elemente 
përbërëse të këtij standardi. Në referim të saj, rezulton se në përllogaritjen e afatit të 
arsyeshëm merren në konsideratë faktorë të ndryshëm, të tilla 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) 
 16. Kolegji vlerëson se në vlerësimin e kompleksitetit të çështjes, merr në konsideratë 
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) 
 17. Për sa i përket sjelljes së kërkuesit, Kolegji çmon se ky kriter lidhet me mënyrën 
se si janë sjellë palët në proces ndaj procedimit. Diligjencën e treguar prej tyre për 
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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) 
 18. Kolegji vlerëson 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 agjensive publike 
ligjzbatuese 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) 

19. Në çështjen objekt gjykimi, ka rezultuar se Gjykata e Apelit Tiranë, ka vendosur 
në lidhje me ankimin e kërkuesit, me vendimin nr. 1182, datë 04.11.2019, me të cilin ka lënë 
në fuqi vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Pra Gjykata e Apelit Tiranë ka marrë 
në shqyrtim ankimin e kërkuesit brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës për 
konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm (e cila daton me 04.10.2019). Në këto kushte 
gjykimi i kësaj kërkese në Gjykatën e Lartë duhet të pushohet, në bazë të pikës 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.”.  

 
PËR KËTO ARSYE, 

  
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin në nenin 399/7/3 të KPC, 

 
VENDOSI: 

 
Pushimin e shqyrtimit të kërkesës së kërkuesit Adriatik Sallahu. 

 
                                                                                                    Tiranë, më 25.11.2021 

 
             ANËTAR                               ANËTAR                                KRYESUES 
 
        Sandër SIMONI                Sokol BINAJ                              Ilir PANDA              


