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Përmbledhjeeraportit


I.

Termatereferencës


QëllimiikëtijraportiështëtëshikontenësemundtëpërdorejosejojurisprudencaeGJEDNJͲsëpërtënxjerrëdisa
përfundime të përgjithshmenë lidhje me kohëzgjatjen eprocesevegjyqësore në Evropë. Këto qenë çështjetqë
duheshinanalizuar:

1.Nëçfarëpërfundimeshnëlidhjemekohëzgjatjeneprocesevepërllojeteveçantatëçështjevegjyqësore
(afateminimale/maksimale)dotëmundtëarrinimnisurngaçështjetgjyqësorenëtëcilatGJEDNJkakonstatuar
shkeljetësëdrejtëspërgjykimbrendanjëafatikohortëarsyeshëmosekakonstatuarsenukkapasurshkelje;

2.CilatkategoritëçështjevejanëkonstatuarnëjurisprudencëneGJEDNJͲsë;dhe

3.CilatjanëformatevonesavetëkonstatuaranëjurisprudencëneGJEDNJͲsëdhecilatjanë
shkaqet e tyre? Si bazë shërben raporti i zonjës Calvez ivitit 2006, icili është përditësuar në
vitin2011ngazotiRégis.

II
Strukturaeraportit

Raporti është i strukturuar në dy pjesë. Në pjesën e parë, paraqiten kriteret e vlerësimit të justifikimit të
kohëzgjatjessëprocesitgjyqësordherregullatpërllogaritjenekohëzgjatjessëprocesevenëjurisprudencëne
Gjykatës.Nëpjesënedytë,raportiparaqetfazateprocesevekukapasurvonesa,identifikonshkaqetevonesave
përllojetendryshmetëprocesevedheparaqetnjëpamjetëpërgjithshmetërrugëveligjoretëbrendshmepër
zvogëlimin e kohëzgjatjes së proceseve. Në shtojcat e raportit jepen të dhëna statistikore për vlerësimin që
GJEDNJͲja i ka bërë kohëzgjatjes së arsyeshme të çështjeve gjyqësore sipas vendeve (Shtojca I); një analizë e
çështjevegjyqësoremepërparësitëidentifikuarangaGjykata(ShtojcaII);dhenjëtabelëtëçështjevekomplekse,
së bashku me konstatimet e shkeljeve dhe jo shkeljeve (Shtojca III) dhe çështjeve normale (jo komplekse)
(ShtojcaIV).

III.

Gjetjetkryesoretëraportit


1.Gjykatakavendosurkriteretemëposhtmepërtëvlerësuarnësekohëzgjatjaenjëprocesigjyqësorkaqenëe
arsyeshmeosejo:

Ͳ

Kompleksitetiiçështjes(çështjetkomplekseduannjëkohëmëtëgjatëqëtëpërfundojnë,porkompleksiteti
nëvetvetejogjithmonëmjaftonpërtajustifikuarkohëzgjatjeneprocesit);

Ͳ

Sjelljaepaditësit(kyështëivetmikriterqëkabërëqëGjykatatëarrijënëpërfundiminseneni6nukishte
shkeluredhepsekohëzgjatjaeprocesitdukejqartëqëqeetepruar)

Ͳ

Sjellja  e autoriteteve kompetente (nëse autoritetet kanë marrë masa korrigjuese të menjëhershme dhe të
duhura për të administruar mbingarkesën e përkohshme të paparashikueshme të gjykatave, mund të
justifikohetnjëkohëmëegjatëpërpunimiedisaçështjeve)






Ͳ      Çfarë rrezikon paditësi (disa çështje mund të kërkojnë një shpejtësi të veçantë; kryesisht “çështje me
përparësi”:

x
x
x
x
x
x
x

mosmarrëveshjet e punës që kanë të bëjnë me largimin nga puna, mospagimin e rrogës dhe ndalimit të
ushtrimittëaktivitetit;
dëmshpërblimipërviktimateaksidenteve;
çështjenëtëcilatpaditësiështëdukevuajturdëniminmeburg;
çështjetelidhuramedhunënpolicore;
çështjetkushëndetiipaditësitështënëgjendjekritike;
çështjemepaditësnëmoshëtëshkuar;
çështjetëlidhuramejetënfamiljaredhemarrëdhënietefëmijëvedheprindërve;
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x

çështjemepaditësmezotësidhekushtefiziketëkufizuara.


Krahaskritereveindividuale,Gjykatabënedhenjëvlerësimtëpërgjithshëmtërrethanavetëçështjes.Ajomund
tëkonstatojëseështëtejkaluar“kohaearsyeshme”,nësesipasnjëvlerësimitëtillëglobal,Gjykatakonstaton
se koha gjithsej ka qenë e tepruar ose nëse konstaton periudha të gjatë pasiviteti nga ana e autoriteteve
kompetente.

2.Nëjurisprudencënesaj,Gjykatakapërcaktuarmënyratellogaritjessëkohëzgjatjessëproceseve.Momentii
fillimit për llogaritjen ndryshon sipas llojit të çështjes: civile, penale apo administrative. Në çështjet civile
normalishtështëdatakurështëngriturçështjanëgjykatë;nëçështjetpenale,ditaqëshërbensipikënisjemund
tëjetëedhedatakurështëarrestuarpersoniidyshuarosekurështëngriturakuzakundërtij,osedatamëtë
cilënkanëfilluarhetimetparaprake.Nëçështjetadministrative,ështëdatakurpaditësiekangriturçështjetpër
herë të parë përpara autoriteteve administrative. Fundi i periudhës siç vlerësohet nga gjykata, në rastin e
çështjevepenale,ështëdatamëtëcilënështëshpallurvendimiiformëssëprerëpërakuzënkryesoreosedata
e vendimit të prokurorisë ose gjykatës për pushimin e çështjes. Në çështjet civile, afati përkon me datën kur
vendimimerrformëtëprerë;por,Gjykatamerrnëkonsideratëedhekohëzgjatjeneprocedurëssëpërmbarimit,
ecilakonsiderohetsipjesëintegraleeprocesit.

3.Shkaqetevonesësjanëndarënëshkaqeqëhasennëtëgjithallojeteprocesevedheshkaqeqëjanëspecifike
përllojetëcaktuaraprocesesh:


Llojiiprocesit

Etapaeprocesit

Ngavjenvonesa

Tëgjitha
proceset

Përparasetëfillojë
procesi

Shpërndarja territoriale e kompetencës së gjykatës; transferimi i
gjyqtarëve;
numër i pamjaftueshëm gjyqtarësh; përdorim rregullisht i trupave
gjyqësore me disa gjyqtarë; numri i çështjeve të prapambetura;
pasivitet i plotë nga autoritetet gjyqësore; mangësi sistematike në
rregullatprocedurale;
Mosthirrjaepalëveapodëshmitarëve;fletëthirrjetëpaligjshme;
hyrjenëfuqimevonesëelegjislacionit;përplasjepërkompetencën
mes autoriteteve administrative dhe atyre gjyqësore; transmetim
me vonesë i dosjes së çështjes tek gjykata e apelit; vonesa që u
ngarkohen avokatëve, juristëve, autoriteteve vendore dhe
autoritetevetëtjera;plogështiegjyqësoritnëzhvillimineçështjes;
përfshirjaeeksperitnëcilësinëedëshmitarit;shtyrjeteshpeshtatë
seancave; intervale të tepruara midis seancave; vonesë e tepruar
përparaseancës.
Kalimitepruarkohengaçastiibërjessëaktgjykimitderitek
njoftimiitijsekretarisësëgjykatësosepalëve;
Mospërdorimiitagritdiskrecionartëgjykatës;mungesëerregullave
tëprocedurëscivileosekëtorregullajanëjoͲadekuate;
Probleme strukturore në lidhje me organizimin e prokurorisë;
vendimi për t’i bashkuar apo jo çështjet penale; mosparaqitje në
seancë e dëshmitarëve; vartësia e procesit civil tek rezultati i
procesitpenal;
Vonesaqëuatribuohenautoritetevejogjyqësore.



Ngafillimiderinë
mbylljeneseancave
dëgjimore



Passeancave
dëgjimore
Procesetcivile



Procesetpenale 

Proceset
administrative





4.Raportipërmbanedhenjëpamjetëpërgjithshmetërrugëzgjidhjeveligjorekombëtaretëparashikuarapër
të reaguar ndaj kohëzgjatjes së paarsyeshme të proceseve. Edhe pse merret kryesisht me apelimet e
depozituara nga Shtetet anëtare pas konstatimeve negative të Gjykatës Evropiane dhe të konsideruara si të
efektshme,raportishqyrtonnëseGJEDNJikakonsideruartëefektshmeosejoapelimeteveçanta.

5.Nëraport,shqyrtohenshumëaktgjykimetëGJEDNJͲsëpërtëparësecilatjanëstandardetdherregullatpër
kohëzgjatjen e proceseve. Në veçanti, shikohet nëse do të mund të kishim një ide për kohëzgjatjen
maksimale/minimaletëllojevetëveçantatëçështjeveqëshihensitëarsyeshmeosejongagjykata.Megjithëse
ekspertikavënëreseGjykatanukkadashurtëvendosërregullakrejttëprera,meargumentiminseçdoçështje
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duhet të shihet më vete, analiza dhe krahasimi i numrit të madh të çështjeve mund të na japë një ide të
vlefshmelidhurmeqasjenendjekurngaGjykata.Ështëkonstatuarsamëposhtë:

Ͳ
Njëkohëzgjatjegjithsejderinëdy vjetpër çdo shkallë të gjykimit nëçështjet normale (jo komplekse)
ështëkonsideruarsiearsyeshme.Kurprocesetkanëzgjaturmëshumësedyvjet,Gjykataeshqyrtonngaafër
çështjen për të konstatuar nëse autoritetet kombëtare kanë treguar ose jo korrektesën1e duhur gjatë
procesit;

Ͳ
Në çështjet me përparësi, Gjykata mund të shmanget nga kjo qasje e përgjithshme dhe të konstatojë
shkeljeedhesikurçështjatëketëzgjaturmëpaksedyvjet;
Ͳ
Nëçështjetkomplekse,Gjykatamundtëlejojënjëkohëmëtëgjatë,porukushtonvëmendjetëveçantë
periudhavetëpasivitetitqëjanëdukshëmtëtepruara.Poredhenëkëtërast,kjokohëmëegjatëelejuarrrallë
ikalonpesëvjetdhethuajsekurrënukështëmëshumësetetëvjet;

Ͳ
TëvetmetçështjenëtëcilatGjykatanukkonstatoishkeljepërkundërkohëzgjatjesdukshëmtëtepruar
tëprocesitkanëqenëçështjetkuvonesaështëshkaktuaredhengasjelljaepaditësit.

6.Më poshtë jepet një pamje e shkurtër e përgjithshme e llojeve të çështjeve të analizuara në lidhje me
kohëzgjatjeneprocesit:

Këtoipërkasinperiudhës2006Ͳ2011.

Shkeljaekohëssëarsyeshme(neni6)Ͳpërmbledhje

Llojiiçështjes
Çështjepenale
Çështjecivile
Çështjecivile
Administrative
Administrative

Çështjet
Tëndryshme
Çështjemepërparësi
Çështjekomplekse
Mepërparësi
Erregullt,komplekse

Kohëzgjatja
Mëshumëse5v.
Mëshumëse2v.(min:1v10m)
Mëshumëse8v.
Mëshumëse2v.
Mëshumëse5v.

Vendimi
Shkelje
Shkelje
Shkelje
Shkelje
Shkelje


Mungesëshkeljejeekohëssëarsyeshme(neni6)Ͳshembuj

Llojiiçështjes
Çështjepenale

Çështjet
Çështjenormale

Çështjepenale
Çështjecivile

Komplekse
Çështjetëthjeshta

Çështjecivile

Çështjemepërparësi
(marrëdhëniepune)

Kohëzgjatja
3v6m(gjithsejnëtë3shkallët);4v3m
(gjithsej
nëtë3shkallët+hetimi)
8v5m(hetimidhe3shkallët)
1v10mnëshkallëneparë;1v8mnëapel;
1v9mGjykataeKasacionit
1v7mnëshkallëneparë(marrëdhënie
pune);1v9mnëapel;1v9mGjykatae
Kasacionit

Vendimi
Pashkelje

Pashkelje
Pashkelje
Pashkelje


Vleratetabelësmëlartkanëtëbëjnëvetëmmeçështjeteanalizuaradhenukmundtëmerrensirregullfiks.
Çështjeteardhshmedotëshihendukembajturnëkonsideratërrethanatetyretëveçanta,sipaskriterevetë
vendosurangaGjykata.Porsidoqoftëmundtëvlejnënëfunksiontëvlerësimitdheanalizëssëpërgjithshme.


1

“Diligence”nëgjuhënangleze–mundtëpërkthehetedhesipërkujdesje,kujdes.(shënimipërkthyesit).
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Parathënie
Ky studim synon të krijojë njohuri konkrete për çështjet e trajtuara nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të
Njeriut për të gjykuar për përputhshmërinë e afateve të proceseve gjyqësore me kërkesat e nenit 6, pika 1, të
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
ë që vendimmarrësit e
kave dhe profesionistët e gjyqësorit në
Studimi është ndërtuar në mënyrë të
shtetet anëtare të Këshillit të Evropës të mund ta përdorin këtë informacion speĐŝĮk për të orientuar reformën
administra ve dhe gjyqësore drejt afateve
male dhe të
e kornizave norma ve dhe
i ri për
parashikueshme të proceseve gjyqësore, në përputhje me Programin Kuadër të CEPEJ-së: “Një obj
sistemet gjyqësore: traj mi i çështjeve brenda afateve op male dhe të parashikueshme1 ”.
është hartuar nga Françoise Calvez (gjyqtare, Francë) për llogari të Grupit të Posaçëm
Bo mi i parë i
të Punës të CEPEJ-së për afatet e proceseve gjyqësore. Mbulon periudhën 1985 deri më 8 tetor 2005. Bo mi i
dytë i është besuar
Nicolas Regis (magjistër, Francë) për llogari të Grupit të Punës SATURN të CEPEJ-së2 .
merr në konsideratë jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut deri më 31 korrik
2011.
Rapo

1
2

është miratuar nga CEPEJ në mbledhjen e j plenare të dhjetor 2012.

Shih dokume
CEPEJ(2004)19.
SATURN (Rrje Kërkimor për Studimin dhe Analizën e Përdorimit të Kohës Gjyqësore)
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Neni 6.1 e Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, datë 4 nëntor 1950, thotë:
të arsyeshëm nga një
“Çdo person ka të drejtë që çështja e j të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe brenda një a
gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e krijuar me ligj, e cila do të vendosë si për mosmarrëveshjet në lidhje me të
drejtat dhe detyrimet e j të natyrës civile, ashtu edhe për bazueshmërinë e çdo akuze të natyrës penale që i është
drejtuar. Vendimi duhet të jepet publikisht, por prania në sallën e gjykatës mund t’i ndalohet shtypit dhe publikut
gjatë tërë procesit ose gjatë një pjese të j, në interes të moralit, të rendit publik ose të sigurimit kombëtar në një
shoqëri demokra ke, kur kjo kërkohet nga interesat e të miturve ose mbrojtja e jetës private të palëve në proces ose
në shkallën që çmohet tepër e domosdoshme nga gjykata, kur në rrethana të veçanta natyra e publicite t do të
dëmtonte interesat e drejtësisë.”
Kjo dispozitë kyçe e Konventës ka bërë që përpara Gjykatës të ngrihen disa çështje gjyqësore lidhur me koncep n e
dëgjimit apo gjykimit të drejtë. Sa i takon vëllimit, shumica e çështjeve kanë pasur të bëjnë me të drejtën që çështjet
gjyqësore të shqyrtohen brenda një kohe të arsyeshme. Kjo vlen si për çështjet penale ashtu edhe ato civile, meqë
neni 6.1 përmend edhe “çdo akuze të natyrës penale”.
Vendimet gjyqësore që kanë konstatuar shkelje të nenit 5, pika 3, apo të nenit 6, pika 1, mund të duket se bazohen
n dhe situatën
në të njëjtat arsye, por ka edhe disa dallime të caktuara: së pari, neni 5, pika 3, ka të bëjë me arre
e personave në paraburgim3 dhe së dy kërkon korrektesë të posaçme, siç e ka bërë të qartë Gjykata në aktgjykimin
e çështjes “Stögmüller”, datë 10 nëntor 1969: “nuk ngatërrohet dispozita e nenit 5, pika 3 dhe ajo e nenit 6, pika 1.
Kjo e fundit zbatohet për të gjitha palët e procesit gjyqësor dhe ka për synim t’i mbrojë këto palë nga vonesat e
tepruara procedurale; sidomos në çështjet penale, ka për qëllim të shmangë situatën ku një person kundër të cilit
është ngritur aktakuza të jetë subjekt tepër gjatë i mungesës së qartësisë lidhur me fa e
Neni 5, pika 3, nga ana
e vet, përmend vetëm personat në paraburgim të cilëve u është drejtuar akuza. Kjo nënkupton se duhet të ketë
korrektesë të veçantë në kryerjen e ndjekjes penale të çështjeve që kanë të bëjnë me persona të ë. Sikur vetëm në
këtë aspekt, koha e arsyeshme e përmendur në këtë dispozitë mund të dallohet nga ajo e parashikuar në nenin 6.”
Mirëpo, edhe pse ky theks tek nevoja për korrektesë në zhvillimin e çështjeve mund të duket sikur është ndonjë
dukuri e kohëve të fundit, ajo ka një histori juridike shumë më të gjatë.
Për shembull, që në Įůlim të shekullit XIV, është futur një procedurë e thjeshtuar në të drejtën kanunore në mënyrë
që të mund të trajtoheshin më shpejt disa kategori të caktuara çështjesh (shih Ch. Van Rhee, në The Law’s Delay
(Vonesa e ligjit), Kësaj dukurie nuk i ka shpëtuar as e drejta anglosaksone, siç e shohim tek veprat e Dikensit, sidomos
në romanin “Klubi Pikuik”, ku autori është tejet kri k kundrejt kohëzgjatjes së disa proceseve të caktuara në Angli4 .
n “Access to
(Liria
Shumë më vonë, Këshilli për Drejtësi Civile, i kryesuar nga Lord Woolf, ka botuar
për t’iu drejtuar sistemit të drejtësisë, korrik 1996), ku jepen propozime të ndryshme për përshpej min e proceseve
civile Mbretërinë e Bashkuar.
) dhe në anglishte ("
delayed jus e denied", drejtësi
f
Avazet e vjetra në frëngjishte (
e vonuar, drejtësi e munguar) i përmbledhin më se qartë arsyet përse Gjykata Evropiane e vendos kaq shumë theksin
tek nevoja për t’i shmangur vonesat.
Në të drejtën ndërkombëtare, Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut (1948) e mishëron nocionin e një gjykimi
apo dëgjimi të drejtë por nuk e përmend shprehimisht një “afat të arsyeshëm”. Neni 10 thotë: “Gjithkush gëzon
e publik para një gjykate të pavarur e të paanshme, në
e
njëlloj të drejtën për një proces gjyqësor obje
të drejtave dhe detyrimeve të veta dhe për vendimin mbi çfarëdo lloj akuze penale.”
të arsyeshëm”, meqë vonesat e tepruara janë
Mirëpo përmendja e barazisë nuk është pa lidhje me nocionin e “af
një burim madhor pabarazie, për shembull mes atyre që mund ta përballojnë, si psikologjikisht ashtu edhe
Įnanciarisht, pritjen e rezulta t të një çështjeje dhe madje mund të kërkojnë ta vonojnë më tej atë, dhe atyre për të
cilët çdo shtyrje në kohë e një seance sjell pasoja ĮŶanciare apo njerëzore të papërballueshme. Në kësi rastesh,
kalimi i kohës në vetvete mund të përbëjë një burimi padrejtësie shtesë.
3
4

Por, Gjykata Evropiane e zbaton nenin 6, pika 1, për fazën e he mit të procesit penal.
C.H. Van Rhee, “The laws delay: an intr
” (Vonesa e ligjit: hyrje), në: “Thelaw’sdelay:essays in undue dela y
2004
in civil li ga
” (Vonesa e ligjit: ese për vonesat e parregullta në ndërgjygjësinë civile”, Intersen
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Përrrjedhojë,neni6,pika1,iKonventësEvropianefutinocionineafatitnëprocesetgjyqësoretëshekullitXX,si
edhe një shqetësim të ri për dhënie të menjëhershme të drejtësisë. Më pas Gjykata Evropiane dhe Komisioni e
kanë përkthyer këtë koncept në jurisprudencë përmes një përmbledhjeje mbresëlënëse vendimesh dhe
aktgjykimesh,numritëcilaveështërriturnëmënyrëeksponencialenëdekadënefundittëshekullitXX.

Kjo ide del përsëri në nenin 14, pika 3, të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike, datë 19
dhjetor1966,kugjithkujtkundërtëciliështëngriturnjëakuzëpenaleijepetedrejta“t̘gjykohetpavonesët̘
tepruar”. Kjo është një bazë mbi të cilën mund të mbështetet çdo individ që pas hyrjes në fuqi të protokollit
fakultativ të datës 17 gusht 1994, i cili e lejon Komisionin për të Drejtat e Njeriut të shqyrtojë komunikimet
individuale.

Kjo çështje është ngritur edhe në legjislacionin e Komunitetit. Gjykata e Drejtësisë e Komuniteteve Evropiane e
përfshinKonventënetëDrejtavetëNjeriutnëtërësinëelegjislacionittësaj,siçekashprehurshprehimishtedhe
nëaktgjykimineçështjes“KremzowͲRepublikaeAustrisë”,çështjanr.CͲ299/95:"Sëpariduhetthënëse,sikurse
ka qenë vazhdimisht qëndrimi i Gjykatës (në veçanti, shih Opinionin 2/94 [1996] ECR IͲ1759, pika 33), të drejtat
themelore janë pjesë epandarë e parimeve të përgjithshme të legjislacionit tëKomunitetit, respektimin e të cilit
siguron Gjykata. Në këtë kuptim, Gjykata frymëzohet nga traditat kushtetuese të përbashkëta mes Shteteve
Anëtare dhe nga udhëzimet që japin traktatet ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut për të cilat
Shtetet Anëtare kanë bashkëpunuar ose nënshkruese të të cilave janë. Në këtë aspekt, Konventa ka rëndësi të
veçantë.SiçështëshprehuredhemëparëGjykata,delsejanëtëpapranueshmenëKomunitetatomasatëcilatnuk
janë në përputhje me respektimin e të drejtave të njeriut të cilat njihen dhe garantohen (shih, veçanti, çështjen
nr.CͲ260/89ERT[1991]ECRIͲ2925,pika41)".

Në aktgjykimin e çështjes “Baustahlgewebe Ͳ Komisioni”, datë 17 dhjetor 1998, Gjykata e Drejtësisë mori në
shqyrtimmundësinëezbatimittënenit6,pika1,tëKonventësEvropianepërprocesetegjykatëssëshkallës së
parë dhe zbatoi në mënyrë skrupuloze të gjitha kriteret e “kohës së arsyeshme” të identifikuar nga Gjykata
EvropianeetëDrejtavetëNjeriut.

KyparimdeledhenëlegjislacionineKomunitetit.RregullorjaeKëshillit(KE)nr.1348/2000,datë29maj2000,për
vënien në dispozicion në Shtetet Anëtare të dokumenteve gjyqësore dhe jashtëgjyqësore në çështjet civile ose
tregtare,futkërkesënpërnjësistemtëvëniesnëdispoziciontëdokumentevetëmbështeturteknocioniniafatit
tëarsyeshëm.

Në fund, neni 47, paragrafi i dytë, i Kartës së të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian, të cilës Traktati i
Lisbonës i ka dhënë fuqi të barasvlershme me traktatet e BEͲsë5, parashikon se kohëzgjatja e procesit duhet t’i
përkojënjë“afatikohortëarsyeshëm”.Neni52,pika3,mëtejpërcaktonse“përaqsatëdrejtatqëpërmbankjo
KartëpërputhenmetëdrejtatqëgarantohenngaKonventapërMbrojtjenetëDrejtavedheLiriveThemeloretë
Njeriut,kuptimidhefushaeveprimitekëtyretëdrejtaveështëenjëjtëmeatotëtëdrejtaveqëparashikonkjo
Konventë(...)”.

Praedrejtapërgjykimtëçështjesbrendanjëafatikohortëarsyeshëmështëtashmëemishëruarnëtëdrejtën
ndërkombëtare dhe atë evropiane dhe dalëngadalë po përfshihet edhe në legjislacionet e brendshme të palëve
kontraktuese.

AfatinukdelnëKodineProcedurësCiviletëFrancës,porështëpërcaktuarshprehimishtnëLigjinpërPrezumimin
e Pafajësisë, datë 15 qershor 2000, i cili e përfshin që në nenin e parë të Kodit të Procedurës Penale dhe në
dispozitatëtjeratëmëpasshme.Gjithashtu,qëpasvitit2006,nocioniiafatitzënjëvendsimboliknëneninL.111Ͳ
3tëKoditGjyqësor.

Aideledhenëlegjislacioninitalian6,kutëdrejtëspërgjykimtërregulltiështëdhënëfuqikushtetuese,siedhenë
kushtetutënspanjolletëvitit1978,neni24.2isëcilësparashikontëdrejtënpërgjykimosedëgjimbrendanjëafati
tëarsyeshëmdheecilakëtëekthennënjëtëdrejtëthemelorepërmes"recursodiamparo".Pokështu,prejdatës
1 janar 2002, neni 127 i Kushtetutës Sllovake u jep personave fizikë dhe atyre juridikë të drejtën për të
kundërshtuar shkeljet e të drejtave themelore, në bazë të të cilit Gjykata Kushtetuese ka nxjerrë vendime
gjyqësorelidhurmekohëzgjatjeneproceseve.

5
6

Hyrjanëfuqi:1dhjetor2009.
Neni111iKushtetutësItaliane.
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Shumicaesistemevejuridiketëbrendshmetaniparashikojnëafatepërpërfundiminedisaproceduravetë
caktuarajuridikedhegjyqësore.

Duhetpranuarseedrejtapërgjykimosedëgjimtërregulltdhepërt’udëgjuarbrendanjëafatitëarsyeshëmnuk
bënpjesënëkategorinëetëdrejtavepërtëcilatshtetetnukmundtëkërkojnëasnjëherëpërjashtim,qoftëedhe
nërrethanatëjashtëzakonshme.


Neni15iKonventësEvropianeilejonshtetett’ushmangendetyrimevetëparashikuaranëkonventë“nërastlufte
oserrezikutjetërpublik,qëikanosetjetëssëkombit”,edhepsekjonukzbatohetpërnenin2(edrejtapërjetën),3
(ndalimiitorturësdheitrajtimitçnjerëzoroseposhtërues)dhe7(nukkadënimpaligj).


Mepërjashtimtëkëtyretëdrejtavetëashtuquajturatëpaprekshme7,palëtkontraktueseekanëtëdrejtënpërt’iu
shmangurdetyrimevetëkonventës.


Teorikisht,palëtmundedhetëtërhiqenngaushtrimiitëdrejtavetëtyre,përsakohëkjotërheqjengaedrejtai
përmbush kushtet e parashikuara nga Gjykata Evropiane. Si e bërë shprehimisht si në heshtje, tërheqja nga të
drejtatduhettëjetëeqartëdhemevullnettëlirëdhepalanëfjalëduhetinformuarpërnatyrëndheshkallënetë
drejtave prej të cilave ka vendosur të tërhiqet. Në çështjen “Deweer”, lidhur me të drejtën për t’u dëgjuar nga
gjykata,qëështënjëaspektitëdrejtëspërdëgjimtërregullt,Gjykatambajtiqëndriminse“nënjëfushëtëlidhur
merendinpublik(ordrepublic)tëShteteveanëtaretëKëshillittëEvropës,çdomasëapovendimqëpretendohetse
ështënëshkeljetënenit6kërkonshqyrtimveçanërishttëkujdesshëm”(aktgjykimiiçështjes“DeweerͲBelgjikë”,
datë27shkurt1980).


Siçekanëtheksuardisakomentues,edhepseështëemundshmetëtërhiqeshngadisaelementetëcaktuaratësë
drejtës për dëgjim të rregullt tëçështjes tënde, disaaspekte të tjera janë një pjesëkaq integralee këtijnocioni
saqënëmungesëtëtyrekynocionnukdotëzbatohejmë8.


Nënjësërërezolutash,KëshilliiMinistraveiKëshillittëEvropësështëshprehurse“vonesatetepruaranëvënien
nëvendtëdrejtësisëpërbëjnënjërreziktërëndësishëm,sidomospërrespektimineshtetitligjor”.


Ekzistongjithmonërrezikusemosdikujtimohohetdrejtësianësezvarritetprocesi.Mekaliminekohës,mundtë
prekenpërkeqdisainteresalegjitim,provatmundtëzhdukendhedotëduhettëparaqitenprovatëreja,lejohen
apo madje nxiten manovra procedurale, dëshmitarët largohen dhe e humbasin besueshmërinë dhe lindin kosto
shtesë,tëcilatpalëtnëmirëbesimndonjëherëmundtëmosjenënëgjendjet’ipërballojnë.


Mirëpo, koha është po aq e rëndësishme për kryerjen siç duhet të hetimeve, për hedhjen dritë mbi të gjitha
çështjet me aspekt juridik dhe për zgjidhjen e relatave mes palëve dhe që gjykata të arrijë në një përfundim të
arsyeshëm.Pra,njëproblemdelikatështëafatikohoriarsyeshëm.


Siç do ta shohim, Gjykata ka ndjekur një qasje pragmatike për këtë çështje. Në përgjithësi, Gjykata përpiqet të
konstatojë nëse koha është përdorur apo jo me mençuri në të gjitha fazat e procesit përkatëse dhe identifikon
periudhatepasivitetit,tëcilatikritikonnësenukjanëtëjustifikuaranëdukje.


Përpara se të vazhdojmë me temën kryesore të këtij raporti, është mirë të përmendin termat e referencës të
CEPEJͲsë.NgakyraportkërkohettëanalizojëçështjenekohëzgjatjessëprocesevenështetetanëtaretëKëshillittë
Evropës,dukeumbështeturnëjurisprudencëneGjykatësEvropianetëtëDrejtavetëNjeriut,sidomosnëçështjet
gjyqësore më të fundit. Në to thuhet: “ka dy çështje kryesore që do të duheshin studiuar. Njëra ka të bëjë me
kohëzgjatjeneprocesitecilakonsiderohetearsyeshmeoseepaarsyeshme(nëpërgjithësidhepërllojetëveçanta
çështjeshgjyqësore),ndërsatjetrakatëbëjëmeanalizëneshkaqevekryesoretëvonesave(nëçështjetgjyqësore
përtëcilatështëkonstatuarsekohëzgjatjakaqenëepaarsyeshme”.


7

F.Sudre,“ladimensioninternationaleandeuropéennedeslibertésanddroitsfondamentaux”,në:Libertésanddroits
fondamentaux,redaktorëR.Cabrillac,MͲAFrisonͲRochedheT.Revet,Dalloz,2004,f.33derinë51.
8
JͲCSoyerdheMrdeSalvianeni6,në“Conventioneuropéennedesdroitsdel’hommecommentairearticlepararticle”
redaktuarngaLͲEPettiti,Economicaf.244
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Autori ka këqyrur një numër të madh aktgjykimesh dhe vendimesh të Gjykatës dhe vendimesh të ishKomisionit.
Burimi kryesor ka qenë hapësira në internet HUDOC e Gjykatës, e cila është eksploruar duke shkruar “neni 6,
pika 1” dhe łĂlët “délai raisonnable” (kohëzgjatja e arsyeshme).
Këtu është bashkëlidhur një tabelë9 ku paraqitet numri i çështjeve të idenƟĮŬƵĂƌĂ në këtë mënyrë për të cilat
janë nxjerrë aktgjykime në periudhën 1985-2011 (31 korrik 2011), përfshirë edhe zgjidhjet në mënyrë miqësore.
Ky numër është vetëm orientues, po të kemi parasysh marzhin e mundshëm të gabimit në përdorimin e motorit
të kërkimit. Megjithatë, duket se nga ana ƐƚĂƟƐƟkore ky numër është i saktë në mënyrë të arsyeshme. Në këtë
tabelë jepet edhe numri i banorëve për çdo vend dhe datat e raƟĮkimit dhe të njohjes së të drejtës së kërkesës
individuale për çdo shtet kontraktues.
Në lidhje me Shtetet që u janë nënshtruar mbi 100 konstaƟmeve neŐĂƟǀĞ͕ janë lexuar sistemĂƟkisht
aktgjykimet që mbulojnë periudhën 2000-2005: kjo në lidhje me Francën, Greqinë, Italinë, Poloninë, Portugalinë
dhe Turqinë. Kemi këqyrur edhe vendimet e mëparshme më të rëndësishme në lidhje me vendet që na ka
kërkuar sekretariaƟ i CEPEJ-së dhe nëpunësit e tjerë të Sekretarisë së Gjykatës dhe Këshillit të Ministrave. Ky
raport është përditësuar më 15 dhjetor 2011, për të përfshirë aktgjykimet më të rëndësishme të nxjerra nga
data 1 janar 2006 deri më 31 korrik 2011, sipas kritereve të mëposhtme: rëndësia që i jepet aktgjykimit nga
Gjykata (niveli 1, 2 dhe 3; aktgjykimet e Kolegjit të Gjyqtarëve; aktgjykimet pilot), rëndësia që i jepet aktgjykimit
nga doktrina dhe origjinaliteƟ i çështjes në łĂlë.
Shpejt u duk qartë se aktgjykimet e kohëve të fundit hedhin shumë pak dritë mbi shkaqet e vonesave ngaqë
Gjykata tani e bën arsyeƟŵŝn në mënyrë shumë të përmbledhur. Për shkak të vëllimit të madh të çështjeve
gjyqësore për kohëzgjatjen e procesit, Gjykata vetëm sa i përmend kriteret e vendosura në jurisprudencën e saj,
përveçse për arsye pedagogjike në rasƟn e shteteve të reja anëtare apo kur rrethanat e veçanta të çështjes
kërkojnë shpjegime më të hollësishme. Për rrjedhojë doli nevoja për t’u mbështetur në aktgjykime shumë më të
hershme të Gjykatës së mëparshme dhe të Gjykatës së re dhe në vendimet e Komisionit për të ŝĚĞŶƟĮŬƵĂƌ
kriteret që ka përcaktuar dhe zbatuar Gjykata. Megjithatë, në periudhën 2006-2011 shohim zhvillimin e
aktgjykimeve pilot10, që ofrojnë një mundësi për të rikujtuar metodat e Gjykatës dhe që japin sqarime të
dobishme. Për shembull, Gjykata Evropiane e ka konsoliduar jurisprudencën e saj për rrugëzgjidhjet e
efektshme ligjore me aktgjykimin madhor të çështjes “Kudia - Poloni”, vendim i datës 26 tetor 2000 (shih Pjesën
1A, më poshtë).
Duhet theksuar që në Įůůŝm se ƐƚĂƟƐƟŬĂƚ duhen interpretuar me maturi të konsiderueshme, duke qenë se në
vetvete nuk mund të pasqyrojnë realiteƟn e çdo vendi. Ka shtete për të cilat Gjykata ka konstatuar reůĂƟǀŝƐht
shumë pak raste me kohëzgjatje të tepruar të proceseve, por jo medoemos mund të arrihet në përfundimin se
gjykatat e tyre janë veçanërisht korrekte.
Në disa raste, mund të lindin probleme në një fazë më të hershme, lidhur me mundësinë për t’iu drejtuar
gjykatave. Qytetarët mund t’i përdorin në mënyrë shumë të ŬƵĮzuar gjykatat për shkak të kostove të lindura
ose ngaqë nxiten apo janë më të efektshme rrugëzgjidhjet alternaƟve. Po kështu në disa vende mund të ketë
shumë pak ndërgjegjësim për të drejtën për t’iu drejtuar Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut ndërsa në
vende të tjera ka ƉƌĂŬƟŬĂ juridike që janë të specializuara për këtë Gjykatë, çka sjell një numër shumë të
konsiderueshëm çështjesh gjyqësor dhe një numër po aq më të lartë aktgjykimesh kundër shteteve.
Për më tepër, procese shumë të shpejta jo gjithmonë çojnë në drejtësi të mirë. Disa procedura të përshpejtuara
ku përparësi i jepet shpejtësisë dhe jo të drejtave të palës së paditur mund ta cenojnë cilësinë e drejtësisë.
Gjykata Evropiane ka mbajtur gjithmonë qëndrimin se parimi i vënies në vend të drejtësisë shkon shumë përtej
nocionit të afateve kohore të arsyeshme11 dhe se ky parim mund të jusƟĮkojë procese më të zgjatura por më të
drejta.
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Shtojca 1
P.sh. në çështjen ‘Burdov - Rusi” (nr.2), vendim i datës 4 maj 2009.
11
Në aktgjykimin e çështjes “InƟďa - Turqi”, datë 24 maj 2005, pika 54, Gjykata shprehej se megjithëse neni 6 i Konventës kërkon
që procesi të zhvillohet me shpejtësinë e duhur, Konventa mishëron parimin më të përgjithshëm të dhënies së duhur të drejtësisë
(aktgjykimi është vetëm në frëngjishte). Shih edhe aktgjykimin e çështjes “Boddaer - Belgjikë”, datë 12 tetor 1992.
10

11



Termat e referencës i kërkojnë ekspertit gjithashtu të konstatojë, në bazë të vëllimit të konsiderueshëm të
çështjeve, nëse Gjykata ka përcaktuar rregulla për kohëzgjatjen maksimale të proceseve që mund të
konsiderohejearsyeshmepërkategoritëveçantatëçështjeveose,ngaanatjetër,përkohëzgjatjenminimaletë
procesevesipastëcilaveGjykatadotëmundtëarrintenëpërfundiminsekapasurnjëshkeljetësëdrejtëspër
t’udëgjuarrregullishtbrendanjëafatikohortëarsyeshëm.


Ështëmirëqëkëtutëbëjmëcakomentepërmetodikëneraportit.


Që përpara tridhjetë vjetësh, pas një debati të brendshëm për këtë temë, Gjykata nuk pranonte t’u jepte
shteteve asnjë vendim juridik lidhur me atë se cila mund të konsiderohej si kohëzgjatje standarde e procesit
gjyqësor. Gjykata i qëndron edhe sot e kësaj dite besnike kësaj qasjeje praktike dhe angazhimit të saj për t’i
peshuar të gjithë kriteret e përcaktuar prej saj sipas rrethanave të secilës çështje gjyqësore dhe nuk ka
përcaktuarasnjëherërregullaprecize,përshembullsesakohëduhett’ikushtojëgjykatanjëçështjejedivorcinë
mënyrëqëtëmosbëhetobjektsanksioningaStrasburgu.Kyqëndrimnukkandryshuarqëpasreformëssëvitit
1998.


Maksimumi,duketsedyvjetpërshkallëgjykimiështëafatipërtejtëcilitmundtëlindindyshimedhepërtejtë
cilit Gjykata u kushton vëmendje të veçantë rrethanave të çështjes. Kur konstaton se ka kaluar një kohë e
konsiderueshme në përgjithësi ajo përdor një gjuhë të përgjithshme, për shembull thotë se Gjykata vëren se
gjykataeapelitekadhënëvendiminesajmëseshtatëvjetetremuajpasngritjessëçështjespërparasajdhe
senjëkohëzgjatjeetillënëpamjetëparëdotëdukejepaarsyeshmepërnjëshkallëtëvetmegjykimidhepër
rrjedhojëdotëkërkontekëqyrjengaafërsipasnenit6,pika1,tëKonventës12.Osemundtëshprehej,“faktise
kanë kaluar më shumë se shtatë vjet që pas ngritjes së akuzave pa shprehur asnjë vendim për to në një
aktgjykimkutëshpalletifajshëmoseipafajshëmipandehurisigurishtqëtregonnjëperiudhëjashtëzakonisht
tëgjatëçkanëshumicëneçështjevegjyqësoredotëduhejtëkonsiderohejsitejkalimiafatitkohortëarsyeshëm
tëparashikuarnënenin6,pika1.”13.


Përt’iofruarmaterialaktualKëshillit,autorëtkanëpërgatiturnjësërëtabelashmeçështjegjyqësorekujepen
karakteristikatepërbashkëtaqëmundësojnëkrahasiminekohëzgjatjessëprocesitdhevendimineGjykatës.


Nëtopërfshihen:

Ͳnjëtabelëeçështjeve“mepërparësi”,saitakonasajseçfarërrezikonpaditësi.Ngakëndvështrimiikryetarit
të një gjykate këto mund të kategorizoheshin si çështjet me përparësi. Sa i takon menaxhimit të fluksit të
çështjeve,këtashembujtëveçantëdotëduhejtëtrajtoheshinmëmeshpejtësiseçështjetetjerakufaktori
kohëështëmëpakirëndësishëmpërrezultatin.(Shtojca2)


Ͳ dy tabela me çështje komplekse,me konstatime të shkeljeve dhe jo shkelje përkatësisht(shtojca3).Këto
çështjejanënjohursitëvështirangaGjykata,përtëcilatkapranuarprocesmëtëzgjaturpëraqsanukjanëtë
cenueshmepërarsyetëtjera,sisjelljaepaditësitapoeautoriteteve.


Raporti përfundimtar plotësohet me një tabelë të çështjeve jo komplekse që mundëson krahasimin e
kohëzgjatjevetëprocesevemenatyrërutinë(shtojca4).


Këtodygrupetabelash,qëpërfshijnënganjëraanënjëkërkesëtëGjykatëspërshpejtësimëtëmadhedhenga
anatjetërnjëpranimtëfaktitsevështirësiaeçështjesjustifikonnjëfarëvonese,ofrojnënjëspektërçështjesh
qëtregojnësesimundtëndryshojëkohëzgjatjaeprocesitgjyqësor.


Raportiështëndarënëdypjesë:


Ͳ pjesa e parë merret me kriteret e vendosura prej Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut për të
konstatuarnësekakaluarapojonjëkohëearsyeshme;





12

Aktgjykimiiçështjes“MarienͲBelgjikë”,datë3nëntor2005(vetëmnëfrëngjishte).
Aktgjykimiiçështjes“NeumeisterͲAustri”,1968.
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Ͳ pjesa e dytë merret me arsyet e vonesave, siç dalin nga vendimet e Gjykatës, vendimet e Komisionit dhe
rezolutateKëshillittëMinistrave,dhejepnjëpamjetëparëtëpërgjithshmetëkohëzgjatjessëprocesevenë
formëtabelore.


Raportiplotësohetmeshtojcatelartpërmendura.
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PJESA E PARË

Kriteret e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut për të konstatuar ͞ĂĨĂƟŶ kohor të arsyeshëm” sipas
nenit 6, pika 1, të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

Shënim hyrës: Shterimi i rrugëzgjidhjeve ligjore të brendshme
A. Ekzistenca e një rrugëzgjidhjeje të efektshme
Konventa synon të plotësojë rregullimet e kombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Siç është shprehur
Gjykata në aktgjykimin e çështjes “Handyside”, datë 7 dhjetor 1976: “makineria e mbrojtjes e krijuar nga Konventa
është ndihmëse për sistemet kombëtare në mbrojtje të të drejtave të njeriut”. Për shkak të kësaj natyre plotësuese,
neni 35 i Konventës vendos detyrimin për t’i shteruar të gjitha rrugët e brendshme ligjore.
Pra, paditësi, përpara se të ngrejë padi përpara Gjykatës Evropiane, nëse kjo padi është e pranueshme, duhet më
parë ta ketë cituar shkeljen e të drejtën për t’u dëgjuar rregullisht brenda një ĂĨĂƟ kohor të arsyeshëm përpara një
gjykate të brendshme. Gjykata e zbaton me elasƟcitet këtë rregull, duke kërkuar që paditësit t’i kenë shfrytëzuar të
gjitha rrugët ligjore që mund të pritet prej tyre në mënyrë të arsyeshme sipas legjislacionit të brendshëm, por pa i
shtrënguar të bëjnë apelime të cilave u mungon perspekƟva e suksesit.
Gjykata veriĮkon ekzistencën, në legjislacionin e brendshëm të Shteteve anëtare, të një “rruge ligjore të efektshme”,
e cila përkuĮǌŽŚĞƚ si vijon: […] në kupƟm të nenit 35, pika 1, të Konventës, u takon Shteteve të dëshmojnë
ekzistencën e një rruge ligjore të mundshme dhe të duhur e cila të jetë e efektshme si në teori ashtu edhe në prĂŬƟkë
dhe të ketë gjasa për zgjidhjen e shkeljes së pretenduar. Gjykata shton se një rrugëzgjidhje e Ɵůůë duhet të ekzistojë
në teori dhe në ƉƌĂŬƟkë në një shkallë sigurie të mjaŌueshme (shih, ndër të tjera, vendimin e çështjes “Ziabreva Rusi”, datë 18 dhjetor 2008, pika 15 dhe 16).
Kur nuk ka asnjë rrugëzgjidhje të efektshme për t’i vënë në vend apo dënuar vonesat gjyqësore, Gjykata mendon se
paditësi mund ta ngrejë përpara saj shkeljen e së drejtës për t’u dëgjuar brenda një ĂĨĂƟ kohor të arsyeshëm,
pavarësisht nëse procesi është ende i hapur përpara një gjykate të brendshme, sidomos në shkallën e apelit apo të
gjykatës së lartë14 .
Në vendimin e çështjes “Daddi - Itali”, datë 16 qershor 2009, Gjykata Evropiane rikujton se rregulla për shterimin e
rrugëzgjidhjeve të brendshme synon t’u japë mundësi Shteteve Kontraktuese të parandalojnë apo ndreqin shkeljet
që u ngarkohen atyre përpara se këto t’i nënshtrohen zbaƟmit të ŬģƟũ rregulli, në përputhje me parimin e
subsidiariteƟt15 . Për këtë, Gjykata mbështetet në nenin 13 të Konventës, i cili thotë se “Çdokush, të cilit i janë
shkelur të drejtat dhe liritë e njohura në këtë Konventë, ka të drejtë të bëjë ankim efekƟv tek një organ i vendit të Ɵj,
edhe kur shkelja është kryer nga persona që veprojnë në përmbushje të funksioneve të tyre zyrtare”.
Për të siguruar përmbushje më të efektshme të kërkesës ligjore për “afat kohor të arsyeshëm”. Gjykata Evropiane ia
ndërroi drejƟmin jurisprudencës së saj në aktgjykimin e çështjes “Kudla - Poloni”, datë 26 tetor 2000, duke u
shprehur se neni 13 i Konventës ofron një garanci që dallon nga ato të parashikuara në nenin 6, që, nëse është e
nevojshme, mund t’i nënshtrohet një koŶƐƚĂƟŵi të veçantë neŐĂƟǀ në mënyrë që të sigurohet që Shtetet të
parashikojnë një rrugëzgjidhje operaƟve të efektshme përpara një autoriƚĞƟ kombëtar në mënyrë që të garantohet e
drejta për t’u dëgjuar brenda një afaƟ kohor të arsyeshëm.

14

Aktgjykimet “Zanghi - Itali”, datë 19 shkurt 1991; “X - Francë”, datë 31 mars 1992; “A.V - Francë”, datë 2 prill 1994.
“Akdivar dhe të tjerë - Turqi”, datë 16 shtator 1996, pika 65, Përmbledhje e Aktgjykimeve dhe Vendimeve 1996 IV, f. 1210 dhe
“Aksov - Turqi”, datë 18 dhjetor 1996, pika 51, Përmbledhje e Aktgjykimeve dhe Vendimeve 1996 IV, f. 2275.
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Neni 6, pika 1, më parë konsiderohej se kishte epërsi kundrejt nenit 13 si lex specialis dhe Gjykata nuk kishte
pranuar t’i këqyrte ankesat për shkelje të nenit 13 nëse kishte konstatuar më parë shkelje të nenit 6, pika 1.
Mirëpo, “shpeshtësia gjithnjë e më e madhe me të cilën po konstatohen shkelje në këtë aspekt ka bërë kohët e
fundit që Gjykata ta tërheqë vëmendjen tek “rreziku i rëndësishëm” që i kanoset shƚĞƟƚ ligjor brenda rendeve
juridike të brendshme kur ndodhin “vonesa të tepruara në dhënien e drejtësisë” në lidhje me të cilën palët
ndërgjygjëse nuk kanë asnjë rrugëzgjidhje ligjore të brendshme”. (pika148)
Duke kujtuar qëllimin e nenit 35, pika 1 (i cili ka afërsi me nenin 13, sipas Gjykatës), pra dhënia mundësi shteteve
kontraktuese për të parandaluar ose ndrequr shkeljet e pretenduara kundër tyre përpara se këto akuza të ngrihen
përpara saj. Duke përmendur punën përgaƟtore për Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, Gjykata vijonte:
“Qëllimi i nenit 35, pika 1, i cili parashikon rregullën e shterimit të rrugëzgjidhjeve ligjore të brendshme, është t’u
jepet shteteve kontraktuese mundësia për të parandaluar ose ndrequr shkeljet e pretenduara kundër tyre përpara
se këto akuza të ngrihen përpara Gjykatës”16.
Gjykata, sipas ŬģƟũ aktgjykimi të rëndësishëm, synon t’i sanksionojë Shtetet mbi këtë bazë të dyĮƐŚƚë, dhe, duke
vepruar kështu, u kërkon të gjitha Shteteve Kontraktuese të vendosin procedura të brendshme që u lejojnë palëve
ndërgjyqëse të ankohen, përmes një rruge ligjore e cila të jetë e efektshme si ligjërisht ashtu edhe prĂŬƟŬŝƐŚƚ͕ dhe
mund të jetë ose jo gjyqësore, lidhur me kohëzgjatjen e tepruar të proceseve.
Gjithashtu, në vendimin e çështjes “Mifsud - Francë”, datë 11 shtator 2002, Gjykata vendosi se një rrugëzgjidhje e
Ɵůůë e efektshme mund të marrë formën jo vetëm të një rruge ligjore që mundëson ƉģƌƐŚƉĞũƟŵŝn e procesit
gjyqësor por edhe të një rruge ligjore kompensuese, duke shtuar se “fakƟ që kjo rrugëzgjidhje tërësisht
kompensuese nuk mund të përdoret për përshpĞũƟŵŝŶ e procesit të papërfunduar ende nuk është vendimtar.
Gjykata rithekson në lidhje me këtë se ka mbajtur qëndrimin se rrugëzgjidhjet ligjore që ka në dispozicion pala
ndërgjygjëse brendapërbrenda vendit për të paraqitur një ankesë lidhur me kohëzgjatjen e procesit janë “të
efektshme”, në kƵƉƟŵ të nenit 13 të Konventës, nëse e “parandalojnë” shkeljen e pretenduar apo vazhdimin e saj,
ose nëse ofrojnë ndreqje adekuate për çdo shkelje që ka ndodhur”.
Për rrjedhojë, neni 13 ofron një mundësi, pra që rrugëzgjidhjet janë “të efektshme” nëse mund ta detyrojnë
gjykatën në łalë të marrë vendim më herët ose t’i japë palës kompensim adekuat për vonesat e ndodhura
(aktgjykimi i çështjes “Kudla”, pika 159). Sipas Gjykatës, duke pasur parasysh lidhjet e ngushta midis nenit 13 dhe
nenit 35 pika 1 (shih edhe aktgjykimin e çështjes “Kudla”, pika 152), për rrugëzgjidhjet ligjore të brendshme në
ŬƵƉƟŵ të ŬģƟũ të dyƟt zbatohet të njëjtat kritere të efekƟviteƟt.
Por mbi të gjitha, në aktgjykimin e lartpërmendur të çështjes “Mifsud - Francë”, dhe më pas në aktgjykimin e
çështjes “Nouhad - Francë”, datë 9 korrik 2002, Gjykata mban qëndrimin se rrugëzgjidhjet kompensuese janë të
ŵũĂŌƵĞƐŚŵĞ për të vendosur mospranimin për shkak të mosshterimit të rrugëzgjidhjeve ligjore të brendshme17.
Rrjedhimisht, Gjykata tani u jep shteteve dy alternaƟva në legjislacionin e brendshëm, ose t’u ofrojnë paditësve
kompensim për cenim të shkaktuar nga vonesa të tepruara, ose të mundësojnë, me kërkesë të paditësit,
ƉģƌƐŚƉĞũƟŵŝŶ e procesit. Do të shohim në pjesën e dytë të ŬģƟũ ƌĂƉŽƌƟ se ka një gamë të gjerë “rrugëzgjidhjes të
efektshme”. Mirëpo, Gjykata rregullisht rikujton se “zgjidhja më e efektshme” është një rrugëzgjidhje që synon
përshpĞũƟŵŝŶ e proceseve, “meqë parandalon edhe konsƚĂƟŵŝŶ e shkeljeve të mëpasshme lidhur me të njëjƟn
proces gjyqësor dhe jo thjesht riparon shkeljen a posteriori...” (për shembull, aktgjykimi i Kolegjit Gjyqësor në
çështjen “Scordino - Itali” (nr.1), datë 29 mars 2006, pika 183 dhe 184).
Por, siç thuhet më lart, kërkohen vetëm apelime të mundshme dhe të duhura18. Kjo nënkupton më tej se
rrugëzgjidhje të Ɵůůa u nënshtrohen edhe kërkesave të afaƟt kohor të efektshëm dhe të arsyeshëm dhe kështu
monitorohen nga Gjykata Evropiane.
16

Aktgjykimi “Kudla”, pika 152
V. S. Guinchard, “Procès équitable” (Proces me barazi), Répertoire Procédure Civile, Dalloz, mars 2011, f. 94, Nr. 347.
18
R.Bindels, ͞>͛ŝŶŇƵĞŶĐĞ du droit d’être jugé dans un délai raisonnable prévu par l’arƟcle 6 § 1 de la ŽŶǀĞŶƟŽŶ européenne
des droits de l’homme sur l’administrĂƟŽn de la jusƟce civile belge”, në Annales de Droit de Louvain, Vol. 62, 2002, nr. 3 dhe 4,
f. 349-428.
17
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B. sĞƌŝĮŬimi i ĞĨĞŬƟǀŝƚeƟƚ ƚģ rrugģs ligjore
Sipas Gjykatës barra u takon autoriteteve të ShtĞƟƚ që të dëshmojnë, në çështje të ngritur përpara saj,
efekƟviteƟn e rrugëzgjidhjes ligjore në łĂůë: me anë të jurisprudencës më të re ShteƟ mund ta ndryshojë kështu
qëndrimin e Gjykatës Evropiane. Por kjo do të thotë gjithashtu se ekzistenca e një rrugëzgjidhjeje të efektshme
në nivel të brendshëm nuk mund të merret si e mirëqenë dhe mund të rikontrollohet nga Gjykata e Strasburgut.
Nëse shohim shembullin portugez, kur vendosi për ta rrëzuar çështjen “Paulino Tomas - Portugali”, datë 27
mars 2003, Gjykata u shpreh, për herë të parë, se dekreƟ legjislaƟv i datës 21 nëntor 1967, për përgjegjësinë
jashtëkontraktore të ƐŚƚĞƟƚ ishte një mjet i efektshëm për të kundërshtuar kohëzgjatjen e procesit. Deri
atëherë, Komisioni vazhdimisht i kishte rrëzuar argumentet e mbështetura në këtë dekret (shih vendimin për
çështjen “Gama da Costa - Portugali”, datë 5 mars 1990), sepse nuk kishte asgjë në jurisprudencë për të treguar
se ankimi përmes kësaj rruge do të kishte gjasë të kishte sukses. Mirëpo, pas ndryshimit të ƉƌĂŬƟŬģƐ së gjykatës
së lartë administrĂƟve më 15 tetor 1998 në aktgjykimin e çështjes “Pires Neno”, Këshilli konstatoi se, deri më
tetor 1999, kjo rrugëzgjidhjeje kishte përŌuar aq siguri juridike të mjaŌueshme për t’u përdorur në funksion të
nenit 35, pika 1, të Konventës, sa për t’u konsideruar si e mundshme dhe e nevojshme.
Në një tjetër çështje portugeze, në fushën penale, Gjykata mbajƟ qëndrimin se paraqitja e kërkesës për një
urdhër për përsŚƉĞũƟŵŝŶ e procesit sipas nenit 108 dhe 109 të Kodit të Procedurës Penale ishte një parakusht
për çdo padi të ngritur përpara Gjykatës dhe një rrugë ligjore që duhej të shterohej paraprakisht (vendimi për
pranueshmërinë e çështjes “Moreira Barbosa”, datë 29 prill 2004)19. Gjykata konstatoi se në këtë çështje
paditësi e kishte ushtruar këtë drejtë pa arritur sukses dhe se paditësi nuk ishte i detyruar të ngrinte padi në
bazë të përgjegjësisë jashtëkontraktore sipas ĚĞŬƌĞƟƚ leŐũŝƐůĂƟv të ǀŝƟt 1967, qëllimi i të cilit është në fakt i
njëjtë. Për rrjedhojë, Gjykata e rrëzoi argumenƟn e qeverisë se nuk qenë shteruar rrugët ligjore të brendshme20.
Situata në Itali është një ilustrim i mirë i natyrës së mbikëqyrjes nga Gjykata Evropiane. Në Itali, ligji “Pinto”,
datë 24 mars 2001, parashikon një rrugë ligjore për shpërblimin e dëmit të shkaktuar nga kohëzgjatja e tepruar
e procesit gjyqësor. Në vendimin e çështjes “Brusco - Itali”, datë 6 shtator, Gjykata e rrëzoi kërkesëpadinë e
paraqitur përpara hyrjes në fuqi të ligjit të lartpërmendur, por pasi e informoi paditësin për ekzistencën e ligjit
në łĂůģ dhe pasi i kërkoi t’u rikthehet gjykatave të brendshme (për një shembull të kohëve më të fundit lidhur
me rrëzimin e kërkesëpadisë në bazë të ligjit “Pinto”, shih vendimin e çështjes “Daddi - Itali”, datë 16 qershor
2009).
Përpara ǀŝƟt 2004, Gjykata kishte marrë shpesh vendime kundër Italisë për shkelje të së drejtës për t’u dëgjuar
brenda një afĂƟ kohor të arsyeshëm. Mirëpo, një përmirësim i dallueshëm është vënë re që pas ǀŝƟt 2004.
SidoqoŌģ͕ ka pasur ca shkelje më të reja (shih Shtojcën, ndryshimet “zigzag” në konstĂƟŵĞƚ kundër Italisë në
periudhën 2006-2011). Në disa aktgjykime të Kolegjit të Gjykatës në ǀŝƟn 2006, duke përfshirë edhe aktgjykimin
e çështjes “Scordino” (nr.1), datë 29 mars 200621, Gjykata ka konstatuar se me qindra raste kompensimi të
miratuara nga gjykatat e brendshme në Itali sipas Ligjit “Pinto” ndodhen ende pa një vendim përfundimtar
përpara gjykatave, dhe i kërkon Italisë të bëjë të gjithë hapat e nevojshëm për të siguruar që rrugët ligjore
kompensuese të parashikuar nga ligji “Pinto” të jenë “të efektshme”. ZbaƟmi i kësaj rruge ligjore konsiderohet i
pamjaŌueshëm kryesisht për shkak të vlerës së dëmshpërblimeve të miratuara dhe kohëzgjatjes së tepruar të
proceseve me të cilat lidhen22. Gjykata Evropiane thekson në aktgjykimet madhore të saj se rrugëzgjidhje ligjore
“e efektshme” është ajo që mundëson ose përshpejƟmin e procesit ose dhënien e kompensimit të duhur palës
ndërgjygjëse.
19

Shih edhe vendimin e çështjes “Tomé Mota - Portugali”, nr.32082/96
Shih edhe çështjen “I.S - Sllovaki”, datë 4 prill 2000, pika 31.
Shih, në lidhje me të drejtën për t’u dëgjuar brenda një afaƟ të arsyeshëm kohor, edhe çështjet “Cocchiarella - Itali”;
“GiuseppeMostacciuolo - Itali” (Nr. 1); “Musci - Itali”; “Giuseppina dhe KƌĞƐƟŶĂ Procaccini - Itali”; “Riccardi PizzaƟ - Itali”;
͞ƌŶĞƐƟŶĂ Zullo - Itali”; “Apicella - Itali”.
22
Gjykata e Kasacionit e Italisë ka bërë në të vërtetë një ndryshim të kahut të jurisprudencës në katër aktgjykime të shkallës
së kasacionit, të nxjerrë më 27 nëntor 2003 (Nr. 1338, 1339, 1340 dhe 1341), në të cilët ŬŽŶĮƌŵŽŶƚĞ se “jurisprudenca e
Gjykatës së Strasburgut duhet marrë në konsideratë nga gjykatat italiane kur të zbatojnë Ligjin nr.89/2001 (…). Megjithëse
ƉģƌĐĂŬƟŵŝ i dëmit jo pasuror sikurse bëhet nga Gjykata e Apelit në përputhje me nenin 2 të Ligjit nr.89/2001 është për nga
natyra e vet e mbështetur në vënien e barazisë, ai duhet të bëhet në një mjedis të përcaktuar me ligj, sepse duhet bërë
lidhja me vlerat e miratuara në çështje të ngjashme nga Gjykata e Strasburgut, nga e cila mund të ndryshojë por vetëm për
aq sa është e arsyeshme”.
20
21

16

Nërastinedytë,vetërrugëzgjidhjaduhettëpërkojëmekërkesënligjorepërafatkohortëarsyeshëmdheGjykata
tregohetmëerreptëkurvlerësonefektivitetinekësajrrugeligjore,përshembulldukembajturqëndriminseafati
për ekzekutimin e një vendimi të marrë në bazë të një rruge ligjore kompensuese “në përgjithësi të mos jetë më
shumësegjashtëmuajprejmomentitkurvendimiishpërblimittëdëmitbëhetiekzekutueshëm"(pika198).Përmë
tepër,ndërkohëqënjëgjykatëebrendshmendodhetnëpozitënmëtëmirëpërtëkonstatuarekzistencënedëmit
dhepërtëpërcaktuarvlerëneshpërblimittëdëmit,kohëzgjatjaetepruareprocesitkonsiderohetseshkaktondëm
jo pasuror, kompensimi për të cilin varet nga karakteristikat dhe efektiviteti i rrugëzgjidhjes ligjore të brendshme,
porkjovlerëduhettëmosjetëepaarsyeshmekundrejtshumavetëpërcaktuarangaGjykatave(Gjykatavërennë
këtë aspekt se dëmshpërblimi i miratuar është jo më shumë se 10% e shumave gjithsej që miraton zakonisht ajo
vetë,pika214)23.


Pra, rrugëzgjidhjet ligjore kompensuese në vetvete nuk përbëjnë rrugë ligjore të efektshme, të duhura dhe të
arritshme. Sipas pikëpamjes së Gjykatës Evropiane, një efektivitet i tillë kërkon edhe një nivel të mjaftueshëm
kompensimi.Gjykataindjekmekujdeskëtocilësi(shih,përshembull,aktgjykimineçështjes“VidasͲKroaci”,datë3
korrik 2008). Sipas jurisprudencës evropiane, niveli adekuat i rrugëzgjidhjes ligjore mund të cenohet nga koha e
tepruar që është shpenzuar për shqyrtimin apo nga dhënia e një dëmshpërblimi në vlerë shumë më të pakët se
shumat që jep Gjykata në çështje gjyqësore të ngjashme. Kështu, Gjykata Evropiane verifikon efektivitetin e
dëmshpërblimitnëbazëtëkriterevetëmëposhtme:vleraedëmshpërblimittëmiratuar,kohëzgjatjaeprocedurëssë
dëmshpërblimitdheshpejtësiaepagimittëdëmshpërblimit(shihvendimineçështjes“CocchiarellaͲItali”,datë29
mars2006,pikat86Ͳ98).


Kjomënyrëverifikimiështëpërdorurnëçështjenekohëvetëfundit“SartoryͲFrancë”,vendimdatë24shtator2009.
Objekti i çështjes kishte të bënte me një procedurë të anulimit të transferimit të një nëpunësi civil e cila zgjati
gjashtë vjet, periudhë e konsideruar e tepruar. Gjykata verifikoi kohëzgjatjen dhe rezultatin e procedurës së
dëmshpërblimit. Kjo procedurë kishte filluar në vitin 2002, i qe kaluar Këshillit të Shtetit në 2006 dhe kishte
përfunduarnë2007menjëofertëpërshpërblimdëmiprej3mijëeuro.


GjykatavendosisekjoshumëemiratuarngaKëshilliiShtetitnukqeadekuatenëkushtetekohëzgjatjessëtepruar
tëprocesittëlidhurmeobjektineçështjesdhenëkushteteprocedurëssëdëmshpërblimittëçelursipasnenitR
311Ͳ1 të Kodit të Drejtësisë Administrative dhe konstatoi shkelje të nenit 6 pika 1. Kjo i dha mundësi paditësit të
pretendonteseqeviktimënëkuptimtënenit34tëKonventësngaqëreparacionikishteqenëipapërshtatshëmdhei
pamjaftueshëm,pavarësishtnjohjessëshkeljessëkohëzgjatjessëarsyeshmetëprocesitadministrativ24.


Pra,shumaedëmshpërblimitështënjëfaktorthelbësorpërtësiguruarnjohjenepërshtatshmërisëdheefektivitetit
tërrugëzgjidhjesligjore.Mirëpo,kjoshumëvaretedhengakarakteristikatdheefikasitetiirrugëzgjidhjesligjoretë
brendshmenëpërgjithësi.NjëShteticilikafuturdisarrugëligjore,përfshirëedheatëqëkapërqëllimpërshpejtimin
eprocesitdheatëqëkapërqëllimshpërbliminedëmit,dheicili,nëpërputhjemetraditënjuridiketëvenditdhe
standardinejetesësnëatëvend,nxjerrvendimeqëjanëtëshpejta,tëarsyetuaradhetëekzekutuarashumëshpejt,
mundtëmiratojëshumadëmshpërblimiqënukjanëtëarsyeshme,qëjanëedhemëtëulëtaseatotëvendosura
nga Gjykata25. Kështu, gjykatat e brendshme mund të përdorin si pikë referimi shumat e miratuara në nivel të
brendshëmpërllojetetjeratëdëmevedhetëmbështetennëbindjetebrendshmetëtyre,edhesikurkjotëçojënë
miratimin e shumave më të vogla se ato të vendosura nga Gjykata Evropiane në çështje të ngjashme (shih, për
shembull,vendimineçështjes“ApicellaͲItali”,datë29mars2006,pikat78,94dhe95).


JurisprudencaeGjykatësgjithashtunëpërgjithësiekonkretizonpërgjegjësinëeShtetitpërkohëzgjatjenetepruartë
procesevenësisteminetijgjyqësor(shihaktgjykimineKolegjittëGjykatësnëçështjen“BurdovͲRusi”(nr.2),datë
15 janar 2009, pika 111), duke paraqitur si argument, siç kemi thënë, hipotezën për dëm jopasuror dhe duke i
kërkuargjykatësqëmerretmedëmshpërblimintëjapëarsyeteveçantapërçdovendimqëbiendeshmekëtë(shih
aktgjykiminelartpërmendurtëçështjes“ApicellaͲItali”,pika93,dhe“CocchiarellaͲItali",pika94).


23

LidhurmesituatënnëItali,shihrezolutënekohëvetëfundittëKëshillittëMinistraveCM/ResDH(2009)42,datë19mars

2009.
24
Obs.N.Fricero,ProceduresNo.11,nëntor2009,Comm.363.
25
ShihUdhëzuesinePraktikëssëMirë,op.cit.,Nr.107,f.24dhe25.
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Duhetthënëgjithashtusedëmshpërblimijogjithmonëduhettëjetëfinanciar.Nëpjesënedytëtëkëtijraport
shikohen format e ndryshme të mundshme të procedurave paragjyqësore të vendosura nga Shtetet pas
konstatimetnegativetëGjykatësEvropiane,siedheevoluimiikëtyreprocedurave.


Gjithashtu,nëjurisprudencënekohëvetëfunditGjykataEvropianeekapërshkruarnëmënyrëtëdallueshme,
ndonjëherëmeshumëhollësi,llojinemasësqëekonsiderontëpërshtatshmepërkompensimineshkeljevetë
së drejtës përt’u dëgjuar brenda një afatikohor të arsyeshëm. Në çështjen “YakƔan Ͳ Turqi”, vendim datë 6
mars 2007, për kohëzgjatjen e procesit penal (thuajse 13 vjet dhe ende të pambyllur më datën e dhënies së
vendimit) dhe kohëzgjatjen e paraburgimit (11 vjet e 7 muaj, edhe ende vazhdonte më datën e dhënies së
vendimit),Gjykatakonstatoishkeljetënenit5,pika3,dhetënenit6,pika1,dhepërfshiunjëpikëtëposaçme
nëpërputhjemenenin41,përtëthënësemendontesenjëmjetiduhurpërzgjidhjeneshkeljessëkonstatuar
dotëishtedhëniafundsamëshpejteprocesitpenal,dukemarrënëkonsideratëkërkesatpërdhënieneduhur
tëdrejtësisë,oselirimiipaditësitgjatëprocesit,sikurseparashikohetnënenin5,pika3.


Por në çështjen “De Clerck Ͳ Belgjikë”, vendim datë 25 shtator 2007, Gjykata e kufizoi këtë qasje. Në këtë
çështje,paditësitikishinkërkuarGjykatëstëurdhërontendërprerjenemenjëhershmetëprocesitpenaltëçelur
kundërtyre,mearsyetiminseqenëtejkalimtëkërkesëspërkohëzgjatjetëarsyeshmetëprocedurëshetimore
penale, sipas nenit 46 të Konventës. Gjykata e rrëzoi kërkesëpadinë, duke theksuar se nuk mund t’u jepte
urdhër autoriteteve të pavarura gjyqësore për ndërprerjen e një ndjekjeje penale të çelur në mënyrë të
ligjshme.



I.KRITERETEVENDOSURAPËRVLERËSIMINEKOHËZGJATJES


Përkufizimi i afatit kohor të arsyeshëm dhe prezantimi i metodave që përdor Gjykata Evropiane:
përgjithësisht,Gjykatapërdorgjuhënemëposhtme:“arsyeshmëriaekohëzgjatjessëprocesitduhetvlerësuarnë
bazë të rrethanave të çështjes dhe duke u kushtuar vëmendje kritereve të vendosura nga jurisprudenca e
Gjykatës,sidomoskompleksitetineçështjes,sjelljenepaditësitdhesjelljeneautoritetevepërkatëse”.


Që prej aktgjykimit të çështjes “Neumeister”, datë 27 qershor 1968, këto tre kritere zbatohen njësoj nga
Gjykata si për çështjet penale ashtu edhe për ato civile. Në aktgjykimin e çështjes “König”, datë 28 qershor
1978,shtoiedhenjëkritertjetër,praçfarëinteresirrezikonpaditësi.


Duke u mbështetur në këto kritere, Gjykata bën një vlerësim të përgjithshëm në përputhje me qasjen e saj
praktike(shihpikënE,mëposhtë).Vlerësimetepërgjithshme,ndërtëtjera,konstatojnëseafatetkohoreqë,të
marra më vete, nuk do të ishin të paarsyeshme bëhen të paarsyeshme nëse mblidhen bashkë. Vlerësimet
praktikekërkojnëkëqyrjene“rrethanavetëveçantatëçështjes”nëmënyrëqëtëvlerësohetnësekohëzgjatjae
procesitështëearsyeshmeapoepaarsyeshme(aktgjykimi“KöningͲRFGJ”,28qershor1978).


A–KOMPLEKSITETIIÇËSHTJES


Kompleksitetiiçështjesmundtajustifikojënjëprocestëzgjatur.Njëkompleksitetitillëmundtëketëlidhjeose
merregullatligjoretëzbatueshmepërndërgjygjësinëosemefakteteçështjes.


Kur ka të bëjë me rregullat ligjore, kompleksiteti mund të vijë nga disa burime: një ndryshim i legjislacionit,
kalimi i Shtetit drejt ekonomisë së tregut, ndërveprimi mes procedurave administrative dhe gjyqësore (për
shembull,pushimingapunainjëpunonjësimeaftësitëkufizuarnëAustridheFrancë),pritshmëriaqëvendimii
procesitpenaltëzhbllokojëprocesincivil26,ndërthurjaosebashkëlidhjaedisaçështjeve,nevojapërtëpajtuar
interesateindividitmeatotëkomunitetit,praniaedisatëpandehurvenëgjykatë,etj.





26

Aktgjykimiiçështjes“DjangozovͲBullgari”,datë8korrik2004.
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<ŽŵƉůĞŬƐŝƚĞƟ i fakteve të çështjes mund të lindë nga nevoja për të marrë në intervistë një numër të madh
dëshmitarësh, nga problemet lidhur me lokalizimin e dëshmitareve (aktgjykimi i çështjes “Mitev - Bullgari”, datë
22 dhjetor 2004) dhe nga procesi i zgjatur i rindërƟmit të fakteve dhe marrjes së provave (aktgjykimi i çështjes
“Akcakale - Turqi”, datë 25 maj 2004), ose nga mungesa totale e dëshmitarëve në një çështje penale (komisioni,
çështja “Jean-Claude Boddaert - Belgjikë”, datë 17 prill 1991).
Faktorë të tjerë ndërlikues janë përdorimi i ekspertëve të specializuar ose nevoja për përkthimin e
dokumenteve apo për të përdorur përkthim verbal (në aktgjykimin e çështjes “Sari - Turqi dhe Danimarkë”, datë
8 nëntor 2001, e cila kishte të bënte me një vrasje të kryer në Danimarkë nga paditësi, një shtetas turk, Gjykata
tërhiqte vëmendjen drejt vonesave ĨĂŬƟŬĞ që kishin lindur nga nevoja për ta përkthyer procesin në dy gjuhë).
Disa çështje të caktuara janë komplekse si për arsye fakƟke ashtu edhe për arsye juridike, siç është nevoja për
të ditur, prej më shumë se njëzet vjetësh, nëse paditësi ka qenë apo jo në gjendje ĨĂůŝŵĞŶƟŵi më 14 shtator
1971 dhe, nëse jo, cilat kanë qenë pasuritë e Ɵj atë vit27.
Gjithashtu Gjykata duket se disa çështje të caktuara i trajton si komplekse për nga vetë natyra e tyre. Të Ɵůůa
janë për shembull, konsolidimi i tokave, blerja me detyrim, çështjet e krimit ekonomik dhe veprat penale
ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ ndërkombëtare.
Për shembull, në çështjen “Wiesinger - Austri”, datë 30 tetor 1991, kishte të bënte me një skemë të
konsolidimit të tokave, Gjykata e pranonte “sikurse e pranojnë të gjithë pjesëmarrësit e procesit të Strasburgut,
se konsolidimi i tokave është, për nga natyra që ka, një proces kompleks i cili prek interesat si të individit ashtu
edhe të komuniƚĞƟƚ në tërësi” (ky problem ishte ngritur më parë në çështjen “Erkner dhe Hofauer”).
Në vendimin e çështjes “Wejrup- Danimarkë”, datë 7 mars 2002, në lidhje me një çështje krimi ekonomik,
Gjykata citonte kompleksiteƟn e çështjes, e cila kishte të bënte me veprimtaritë e sheĮt të ĮŶancës të një
shoqërie holding me një grup prej pesëdhjetë shoqërish tregtare në mbarë botën dhe kërkonte këqyrjen e
llogarive të këtyre shoqërive tregtare për një periudhë pesëvjeçare. Gjykata vërente se “shkalla dhe
ŬŽŵƉůĞŬƐŝƚĞƟ i një çështjeje penale që ka të bëjë me një krim ekonomik, i cili shpesh komplikohet më tej nga
përzierja e disa personave të dyshuar, mund ta ũƵƐƟĮkojë kohën e zgjatur të procesit”.
Në aktgjykimet e çështjeve “C.P. dhe të tjerë - Francë” (datë 18 tetor 2000) dhe “Hozee - Vendet e Ulëta” (22
maj 1998), Gjykata konstatonte se nuk qe shkelur neni 6, pika 1. Megjithatë, në çështjen e parë, procesi kishte
zgjatur shtatë vjet, nëntë muaj e njëzetegjashtë ditë.
Në çështjen “Hozee” të përmendur më lart, Gjykata e shqyrtoi procesin me hollësi për të analizuar
kompleksiteƟn e zhbërjes së një ƌƌũĞƟ shoqërish tregtare të ndërlidhura dhe të një sistemi kontabël që ishte
bërë enkas sa më i vëshƟrë në mënyrë që të autoritetet të mos i zbulonin ƉƌĂŬƟkat e paligjshme në fushën
Įskale dhe atë të sigurimeve shoqërore.
Gjykata e këqyri me hollësi këtë etapë të procedurës dhe e drejtoi vëmendjen drejt kompleksiteƟt të detyrës së
zbërthimit të një ƌƌũĞƟ shoqërish tregtare dhe llogarish të pleksura të cilat qenë krijuar në mënyrë të ĂƟůůë që
t’ua bënin sa më të vëshƟrë autoriteteve zbulimin e ƉƌĂŬƟŬĂǀĞ të paligjshme Įskale dhe të sigurimeve
shoqërore.
Gjykata vërente gjithashtu se autoriteteve u duhej të merrnin dëshmi nga një numër i konsiderueshëm
dëshmitarësh dhe të merrnin dhe këqyrnin një vëllim shumë të konsiderueshëm materialesh, dhe se shkalla dhe
ŬŽŵƉůĞŬƐŝƚĞƟ i heƟmit ndërlikohej më tej nga përzierja e të dyshuarve të tjerë në këtë krim. Gjykata arrinte në
përfundimin se nuk kishte pasur asnjë periudhë pasiviƚĞƟ dhe se kohëzgjatja e heƟŵŝƚ nuk kishte qenë e
paarsyeshme.
Në një çështje që kishte të bënte me kushtetutshmërinë e një taƟmi mbi energjinë elektrike, Gjykata vërente se
kjo çështje ishte komplekse ngaqë Gjykatës Kushtetuese i duhej të kërkonte dhënien e mendimeve nga një sërë
autoritetesh (aktgjykimi i çështjes “Klein - Gjermani”, datë 27 korrik 2000).
27

Aktgjykimi i çështjes “Sablon - Belgjikë”, datë 10 prill 2001 (vetëm në frëngjishte).
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Por jo gjithmonë kompleksiƚĞƟ i një çështjeje ŵũĂŌŽŶ për ta ũƵƐƟĮŬƵĂƌ kohëzgjatjen e procesit. Në lojë hyjnë edhe
kritere të tjera dhe Gjykata bën një vlerësim të përgjithshëm në bazë të të gjitha kritereve të ndryshme.
B – SJELLJA E PADITËSIT
Ky kriter përbën një veçĂŶƟ: është i vetmi kriter i cili mund të kërkojë një relacioni për mos-shkeljen, ndërsa në të
njëjtën kohë ka një procedurë të zgjatur dhe kështu, krahas kësaj, nuk mund të konstatohet asnjë pasivitet për t’u
shënuar i juridiksioneve kombëtare. Nëse është shkaku thelbësor i vonesës, nuk ka shkelje të nenit 6, pika 1. Në
përputhje me këtë Gjykata merr në shqyrƟm çështjen se kujt i takon faji për kohëzgjatjen e tepruar të procesit.
Në vendimin e çështjes “Oberling - Francë”, datë 11 prill 2006, Gjykata vërente se megjithëse paditësi mund të
akuzohej për mungesë korrektese në parashtrimin e deklarimeve në shkallën e parë, një sjellje e Ɵůůë në asnjë
mënyrë nuk e shpjegon kohëzgjatjen e procesit në shkallën e apelit, pra gjashtë vjet e dy muaj për të dy proceset
administraƟve.
Në një vendim për pranimin e kërkesëpadisë, për një çështje civile28, Komisioni rikujtonte “se ajo që kërkohet në
kuadër të një procedure civile është një “korrektesë normale” dhe se vetëm ngadalësia në ^ŚƚĞƟŶ mund të çojë në
përfundimin se ka një “vonesë e arsyeshme”.” Në këtë rast, kjo tregonte mos-shkeljen e nenit 6, pika 1, duke çmuar
se më së shumƟ ishte sjellja jo korrekte e paditësit ajo që qe përgjegjëse për kohëzgjatjen “para së gjithash të
paarsyeshme” pra më shumë se dhjetë vjet për një procedurë divorci.
Në një çështje penale, Gjykata ka mbajtur qëndrimin se “... neni 6 nuk u kërkon paditësve të bashkëpunojnë
ĂŬƟǀŝƐŚƚ me autoritetet gjyqësore” (aktgjykimi i çështjes “Eckle - Republika Federale e Gjermanisë, datë 15 korrik
1982, pika 82)29. Sikurse Komisioni, edhe Gjykata është e mendimit “se personit në łĂůģ i kërkohet vetëm të tregojë
korrektesë në kryerjen e hapave proceduralë në lidhje me të, të mos përdorë takƟka vonuese dhe të shfrytëzojë
fushëveprimin që i ofron legjislacioni i brendshëm lidhur me shkurƟmin e procesit. Ai nuk ka asnjë detyrim të
ndërmarrë masa që nuk janë për këtë qëllim” (aktgjykimi i çështjes “Alimentaria Sanders SA”, datë 7 korrik 1989).
SidoqoŌģ͕ ”sjellja e paditësit përbën një fakt obũĞŬƟǀ i cili nuk mund t’i ngarkohet ShteƟt të paditur dhe i cili duhet
marrë në konsideratë gjatë konstĂƟŵŝŶ nëse ĂĨĂƟ kohor i arsyeshëm i përmendur në nenin 6, pika 1... është
tejkaluar apo jo” (aktgjykimi i çështjes “Wiesinger - Austri”, datë 30 tetor 1991, pika 57)30.
Në çështje penale, Gjykata gjithmonë e zbret kohën gjatë së cilës paditësi i është shmangur drejtësisë. Në çështjen
e lartpërmendur “Sari - Turqi dhe Danimarkë”, Gjykata shprehej se periudha prej dy vjet, katër muaj dhe gjashtë
ditë, prej datës 23 shkurt 1990, data e arraƟƐë së Ɵũ͕ deri më datë 29 qershor 1992, data e arresƟmit të Ɵj në
Stamboll, ishte përgjegjësi vetëm e paditësit, i cili në këtë kohë iu shmang drejtësisë me vullneƟn e Ɵj të lirë
(aktgjykimi vetëm në frëngjishte). Gjykata theksonte se detyrimi për t’u paraqitur përpara gjykatës qe një element
thelbësor i procesit gjyqësor, me ƉģƌũĂƐŚƟŵ të forcës madhore ose të një ũƵƐƟĮkimi legjiƟm, dhe se nuk bëhej fjalë
që paditësi të ƉģƌĮƚŽŶƚĞ nga vendimi i Ɵj për t’iu larguar drejtësisë.
Gjykata ka marrë në konsideratë edhe fakƟn se një paditës e vonoi procesin duke mos ua dhënë adresën
autoriteteve (aktgjykimi i çështjes “Mitev - Bullgari”, datë 22 dhjetor 2004).
Mirëpo, ajo përjashton çdo vonesë që do të konsiderohej pasojë e forcës madhore. Për shembull, shtrimi i
përsëritur në spital i paditësit gjatë procesit, për shkak të shëndeƟƚ të lig, nuk mund të konsiderohej përgjegjësia e
Ɵj (aktgjykimi i çështjes “Lavents - Letoni”, datë 28 shkurt 2003).
Në aktgjykimin e çështjes “Jetzen - Luksemburg”, datë 4 mars 2008, Gjykata Evropiane theksonte se neni 6 nuk u
kërkonte personave në łĂůģ të bashkëpunonin ĂŬƟǀŝƐŚt me autoritetet gjyqësore. Këta persona nuk mund të
fajësoheshin as për shfrytëzimin e plotë të mundësive që u ofronte legjislacioni i brendshëm. SidoqoŌë, sjellja e
paditësit përbën një fakt objekƟv i cili nuk mund t’i ngarkohet ShteƟt të paditur dhe i cili duhet marrë në
konsideratë gjatë koŶƐƚĂƟŵŝŶ nëse procesi e ka tejkaluar apo jo një afat
28

Vendim përfundimtar për pranueshmërinë, “Hervouet - Francë”, datë 2 korrik 1997.
“Corigliano - Itali”, datë 10 dhjetor 1982, pika 42.
30
Cituar në “Versini - Francë”, datë 10 korrik 2001.
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kohor të i arsyeshëm. Një shembull i një pengese objektive është kur i pandehuri mungon në mënyrë të
përsëritur nga seancat për arsye shëndetësore (aktgjykimi i çështjes “Rashid Ͳ Bullgari” (nr.2), datë 5 qershor
2008).

Paditësit mbahen përgjegjës për vonesën vetëm në rastin e vullnetit të keq të dëshmuar. Për shembull, në
procesetpenale,Gjykatakavendosursepaditësi,icilikishteparaqiturdyankesa,nukekishtepenguarprocesin
sepsepërvonesatnëkëtëtëfunditpërgjegjësinëekishinautoritetet,gjyqtariiparëhetuesqëndroipasiv18
muaj(aktgjykimiiçështjes“MaletͲFrancë”,datë11shkurt2010).


Në një çështje civile italianejashtëzakonisht tëgjatë (15vjet) Gjykata pajtohej me Komisionin se dy paditësit
nukkishinvepruarasnjëherëpërtapërshpejtuarshqyrtimineçështjessëtyre,përkundrazikishinparaqiturnjë
varg të tërë kërkesash për shtyrje (të paktën 17 seanca të shtyra), dhe vendosi se përgjegjës për vonesat në
procesqenëatavetë,dukearriturnëpërfundiminsenukqeshkelurneni6,pika131.


Përrrjedhojë,Gjykataebënqartëdalliminkëtu.Itakonvetëpaditësittëvendosëtarihapëapojoprocesinapo
takalojënënjëgjykatëtjetër,nëpërputhjemeaktetnënligjorepërprocesetciviledhesipasnismëssëpalëve,
dhegjykatatnukmundtëndikojnënëvendimetëtilla.


Situataështëndryshenërastineapatisësëpaditësigjatërrjedhëssëprocesit.Gjykatatduhettësigurojnëqë
procesitëecëpapengesa,përshembulldukevepruarnëmënyrëtëvëmendshmekurikërkohettëmiratojënjë
kërkesëpërshtyrjetëseancës,tëdëgjojëdëshmitarëapotëndjekëafatetevendosurapërpërgatitjeneaktͲ
ekspertizës32.


Mirëpo, paditësit nuk mund të kritikohen se i përdorin të gjitha rrugët ligjore në dispozicion të tyre. Në
aktgjykimineçështjes“GuerreiroͲPortugali”,datë31janar2002,Gjykataargumentontese“nukmundt’uvihet
faji paditësve se i kanë shfrytëzuar plotësisht rrugët ligjore në dispozicion të tyre sipas legjislacionit të
brendshëm”(aktgjykimiiçështjes“ErknerdheHofauerͲAustri”,datë23prill1987,pika68).Nëkëtërast,edhe
psedisaprejapelimevetëpaditësveqenërrëzuar,apelimiiregjistruarmë13mars1990kishteqenëpjesërishti
suksesshëm.


Gjykatavërentegjithashtusenukmundtëkritikohejqëndrimiinjëpaditësinësethjeshtkishteshfrytëzuartë
drejtënqëparashikonligji,edhesikurushtrimiikësajtëdrejte(konkretishtkërkesapëraktͲekspertizë)tëjetë
arsyejakryesoreevonesëssëprocesit(aktgjykimiiçështjes“SoppͲGjermani”,datë8tetor2009,pika35;shih
edheaktgjykimineçështjes“BendayanAzcantotdheBenalalBendayanͲSpanjë”,datë9qershor2009,pika73).


Gjykata i këqyr nga afër vonesat që mund të shkaktohen nga sjellja e paditësit. Në aktgjykimin e çështjes
“ProszakͲ Poloni”, datë 16 dhjetor 1997, Gjykata identifikonte një sërë kundërshtimesh pa bazë,
mospjesëmarrje në seancë, të justifikuara vetëm pjesërisht me arsye mjekësore, bashkërendim të keq mes
paditësesdheavokatittësajdhemospranimingaesajpërtëmarrëpjesënëekzaminiminpsikiatrikqëishte
shumëerëndësishmepërvonesatnëproces,dhekonstatontesenukkishteshkeljetënenit6,pika1.


Nënjëçështjetjetërpolake,shkakukryesorivonesaveproceduraleishtesjelljaepaditësitdheitëpandehurit
tjetërnëprocesinpenal,kështuqëGjykataarritinëpërfundiminseperiudhaprejgjashtëvjetëshdhenjëmuaji
përaqsakishtezgjaturprocesimekëtëvepërtërëndëmashtriminukishteepaarsyeshme.Gjykataekritikonte
mospjesëmarrjen e përsëritur në seancë të paditësit për arsye mjekësore të pajustifikuara dhe
mospjesëmarrjennë ekzaminimin mjekësor të vendosur ngagjykata për tëparë nësemund të merrte apo jo
pjesënëproces33.






31

Aktgjykimiiçështjes“CiricostadheViolaͲItali”,datë4dhjetor1995.
Aktgjykimiiçështjes“PatrianakosͲGreqi”,datë15korrik2004.Përlindjenenjëdetyrimitëripërpërgatitjenenjë
çështjejepërgjykimnëjurisprudencëneGjykatësEvropiane.Shihmëposhtë.
33
Aktgjykimiiçështjes“KlameckiͲPoloni”,datë28mars2002.
32
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Në një çështje, ku procesi zgũĂƟ shatë vjet e dy muaj në të dy shkallët e gjykimit, nuk u konstatua asnjë shkelje;
Gjykata e shpjegoi kështu analizën e saj: “paditësi nuk ka treguar korrektesën që duhet të tregojë një palë në
procesin e rregulluar nga rregulla sipas të cilës rrjedhën e procesit civil e kanë në dorë palët, meqë ai ka paraqitur
disa kërkesa procedurale jo precize dhe të pabazuara. Sa u takon gjykatave kombëtare, ato nuk mund të mbajnë
përgjegjësi për vonesat mjĂŌ të zgjatura, duke e bërë të mundur të konsiderohet kohëzgjatja e përgjithshme e
procesit si e tepruar.” (pika 209, përkthim jo zyrtar)34
C – SJELLJA E AUTORITETEVE KOMPETENTE
Sipas Gjykatës, sjellja e autoriteteve kompetente, në vetvete, mund të çojë në shkelje të kriterit për afat kohor të
arsyeshëm.
1.Argumentet e autoriteteve kombëtare, të pranuara nga Gjykata
Gjykata Evropiane pranon se disa rrethana të caktuara që çojnë në ngarkesë të jashtëzakonshme të gjykatave
mund ta çlirojnë nga përgjegjësia ƐŚƚĞƟŶ͘
Për shembull, në aktgjykimin e çështjes “FoƟ dhe të tjerë - Itali”, datë 10 dhjetor 1982, përpara shqyrƟmit më vete
të çdo procesi në łĂůë, Gjykata vërente “shkallën e problemeve që kanë ndodhur në Rexho Kalabria nga viƟ 1970
deri në 1973 [të cilat] ... kanë pasur dy rrjedhoja të rëndësishme për çështjen që kemi përpara. Së pari, ato
shkaktuan një klimë ƉŽůŝƟke dhe shoqërore të pazakontë, në të cilën gjykatat e kishin të përligjur frikën nga
përshkallëzimi i tensionit dhe madje i rikthimit të trazirave nëse do të shpallnin të pandehurit fajtorë dhe do të
jepnin dënime të rënda. Së dyƟ, këto probleme nuk kanë qenë pa pasoja për funksionimin e drejtësisë penale. Këto
pasoja janë ndjerë kryesisht në Gjykatën Rajonale të Rexhos, por edhe gjykatat në Potenca, ku janë transferuar
çështjet, janë përballur me një ngarkesë dosjesh të prapambetura me vëllim të jashtëzakonshëm.” Gjykata arrinte
në përfundimin se “këto rrethana duhen medoemos të mbahen parasysh dhe, sidomos, koha e kaluar për shkak të
transferimit të çështjeve nuk duhet konsideruar si e pajusƟĮŬƵĂƌ͘͟
Në çështjen “Buchholz”35, Gjykata mori në konsideratë punën e autoriteteve kombëtare për trajƟmin e rritjes së
konsiderueshme të ngarkesës së punës të gjykatave të apelit për marrëdhëniet e punës, që kishte ardhur nga rënia
ekonomike dhe numri i çështjeve të prapambetura, sidomos në gjykatën e Hamburgut. Numri i posteve gjyqësore
u rrit në ǀŝƟn 1974, kur ĮůůŽi të rritej numri i çështjeve. Gjykata gjithashtu vërente se gjykata e Hamburgut ia kishte
dalë mbanë të merrej me më shumë çështje në 1976 dhe 1977 se në 1974 dhe 1975, ndërsa kohëzgjatja mesatare
e proceseve u shkurtua, dhe se u krijua një seksion i gjashtë në ǀŝƟn 1976 të cilit iu rikalua më shumë se një e dyta
e çështjeve ende të hapura përpara një seksioni tjetër. Në fund, për të përshpejtuar punën e gjykatave të
marrëdhënieve të punës, Qeveria ƉĂƌĂƋŝƟ një propozim për një reformë legjislaƟve, e cila u miratua nga asambletë
parlamentare në ǀŝƟn 1979.
Përkundër fakƟƚ se interesi në rrezik ishte i rëndësishëm për paditësin dhe se çështja me objekt marrëdhëniet e
punës në łĂůģ ǌŐũĂƟ katër vjet, nëntë muaj e gjashtëmbëdhjetë ditë në të tre nivelet e gjykatave, Gjykata, pas një
ƐŚƋǇƌƟŵŝ të hollësishëm të të gjitha etapave procedurale dhe masave që, në rrethanat e çështjes, sidomos
strategjia e mbrojtjes, kishin ndihmuar në vonimin e procesit, arriƟ në përfundimin se nuk kishte shkelje të nenit 6,
pika 1.
Ky arsyeƟm është koŶĮƌŵƵar në aktgjykimin e çështjes “Zimmermann dhe Steiner - Zvicër”, datë 13 korrik 1983,
në të cilin Gjykata shprehej se “një vëllim i prapambetur i përkohshëm nuk do të thotë përgjegjësi e Shteteve
Kontraktuese, me kusht që të kenë marrë, me shpejtësinë e kërkuar, masa korrigjuese për ta trajtuar një situatë të
jashtëzakonshme si kjo.”
Mes arsyeve të pranuara nga Gjykata si përjashƟm i autoriteteve kombëtare nga përgjegjësia për procesin e
zgjatuar në mënyrë të tepruar janë një sërë faktorësh spĞĐŝĮŬģ të Ɵůůë si ata që lidhen me kërkesat për ndihmën
gjyqësore ndërkombëtare në çështjet penale. Në aktgjykimin e çështjes “Neumeister- Austri”, datë 27 qershor
1968, Gjykata shprehej se “për shembull, nuk është e mundur të mbahen përgjegjës autoritetet gjyqësore austriake
për vëshƟƌģƐŝtë në të cilat hasin jashtë vendit për të siguruar ekzeŬƵƟŵŝŶ e letër-porosive të shumta të tyre”.
34
35

Aktgjykimi i çështjes “Dosta - Republika Çeke”, datë 25 maj 2004.
Aktgjykimi i çështjes “Buchholz - Gjermani”, datë 6 maj 1981.
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Po kështu, autoritetet nuk mbajnë përgjegjësi për pasojat e grevave të avokatëve, me përjashƟm të rĂƐƟt kur
nuk arrijnë ta përcaktojnë në mënyrë precize ĞĨĞŬƟŶ e tyre36. Shtetet duhet të bëjnë çmos për ta shkurtuar çdo
vonesë (aktgjykimi i çështjes “Papageorgiou - Greqi”, datë 22 tetor 1997).
2.Argumentet e autoriteteve kombëtare, të rrëzuara nga Gjykata
Kur shtetet pretendojnë se një gjykatë përballet me një vëllim të jashtëzakonshëm çështjesh të prapambetura,
në përgjithësi Gjykata shprehet se “neni 6 pika 1 i Konventës u vendos Shteteve Kontraktuese detyrimin për t’i
organizuar sistemet gjyqësore të tyre në mënyrë të ĂƟůůë që t’i përmbushin kërkesat e kësaj dispozite”, sidomos
sa i takon kusŚƟƚ për afat kohor të arsyeshëm. Kjo kërkesë zbatohet edhe sot, edhe nëse vonesat i shkakton
struktura e sistemit gjyqësor të vendit37.
<ƵĮǌŝŵĞƚ buxhetore të një ShteƟ nuk mund ta çlirojnë atë Shtet nga detyrimet e veta (aktgjykimi i çështjes
“Burdov - Rusi” (Nr. 2), datë 15 janar 2009, pika 65-69).
Shtetet kontraktuese mund të zgjedhin vetë hapat që do të ndjekin për përshtatjen e sistemeve gjyqësore të
tyre për të përmbushur kërkesën ligjore për afat kohor të arsyeshëm, por nëse autoritetet nuk marrin masa
adekuate shtetet duhet të pranojnë përgjegjësinë, sepse është parë në jurisprudencë se mbingarkesa kronike e
çështjeve përpara një gjykate nuk përbën ũƵƐƟĮkim të vlefshëm për kohëzgjatjen e procesit (shih, ndër të tjera,
aktgjykimin e çështjes “Dumont - Belgjikë”, datë 28 prill 2005, vetëm në frëngjishte).
Gjithashtu, “u takon Shteteve Kontraktuese t’i organizojnë sistemet juridike të tyre në mënyrë të ĂƟůůë që
gjykatat të mund t’u garantojnë të gjithëve të drejtën për të marrë vendim të formës së prerë brenda një ĂĨĂƟ
kohor të arsyeshëm në përcakƟmin e të drejtave dhe detyrimeve Đŝǀŝůe të tyre”.
Ky parim është zbatuar për proceset përpara gjykatave të larta, si në çështjen “Vergos - Greqi”, datë 24 qershor
2004, ku procesi përpara Gjykatës së Lartë AdministrĂƟve kishte zgjatur katër vjet e njëmbëdhjetë muaj dhe në
çështjen “Paummel - Gjermani”, datë 1 korrik 1997, ku vetëm procesi përpara Gjykatës Kushtetuese federale
kishte zgjatur pesë vjet e thuajse tre muaj.
Ky parim zbatohet edhe kur ka disa shkallë gjykimi. Në raste të ƟůůĂ, shtetet janë përgjegjëse sipas nenit 6, pika
1, për çdo periudhë pasiviteƟ, pavarësisht nëse ky pasivitet është pasojë e tejngarkesës kronike të gjykatave
apo e mungesës së theksuar të personelit gjyqësor.
Shpesh arsyeja e proceseve tejet të gjata penale është koha e përdorur për heƟmin e çështjeve. Në një çështje
jo të ndërlikuar e cila kishte nxjerrë dy procese penale të cilët kishin zgjatur, përkatësisht, katër vjet dhe katër
vjet e tre muaj, Gjykata konstatoi shkelje të nenit 6, pika 138. Autoritetet u jusƟĮkuan se kishte qenë i vëshƟrë
lokalizimi i dëshmitarëve, mirëpo Gjykata nuk e pranoi këtë argument, sidomos ngaqë aktgjykimet e gjykatës
penale qenë shpallur në mungesë të të pandehurve. Në ǀĞĕĂŶƟ͕ Gjykata konstatoi se tre vjet për të hetuar një
ankesë, së cilës paditësi i qe bashkuar si palë civile, ishin të tepruara nëse mbahen në konsideratë rrjedhojat
ĮŶĂŶĐŝĂƌĞ për të.
Në një çështje penale në të cilën paditësi është ndjekur penalisht për njollosje të personit në rrethana rënduese
pasi kishte kriƟkuar sjelljen e dy gjyqtarëve, Gjykata konstatoi se kishte pasur shkelje të nenit 6, pika 1. Sa i
takon kohëzgjatjes gjithsej të çështjes, e cila ǌŐũĂƟ gjashtë vjet, Gjykata shprehej se “në pamje të parë, kjo dukej
si kĂůŝm i konsiderueshëm kohe për një çështje të ŬģƟũ ůůŽũŝ͘͟ Pasi shqyrtoi të gjitha fazat e procesit, Gjykata
vendosi se faza heƟŵŽƌĞ͕ në të cilën kishte pasur dy periudha të pashpjeguara pasiviƚĞƟ prej katërmbëdhjetë
dhe trembëdhjetë muaj, kishte qenë tejet e gjatë për një çështje jo komplekse39.
Në çështjet e së drejtës civile, që me aktgjykimin e çështjes “Köning - RFGJ (28 qershor 1978), ku vërente se
gjyqtari mund të kishte shkaktuar vonesa edhe në ǌďĂƟŵŝn e masave ŚĞƟŵŽƌe dhe në përcjelljen e dosjes së
çështjes për gjykim, Gjykata Evropiane ka përcaktuar një detyrim të veçantë për
36

Aktgjykimi i çështjes “Savvidou - Greqi”, datë 1 gusht 2000.
Aktgjykimi i çështjes “Hadjidjanis - Greqi”, datë 28 prill 2005 (vetëm në frëngjishte).
38
Aktgjykimi i çështjes “Dachar - Francë”, datë 10 tetor 2000.
39
Aktgjykimi i çështjes “Corigliano - Itali”, 10 dhjetor 1982.
37

23

gjyqtarët që këta ta menaxhojnë dosjen e çështjes në mënyrë të ĂƟůůë që të sigurojnë një kohëzgjatje të arsyeshme
të procesit gjyqësor.
Gjykata e ritheksoi me forcë këtë në dy aktgjykime: “Poeůmans - ĞůŐũŝkë” dhe “Leonardi - Beůgjikë”, datë 3 shkurt
2009, ku shprehej se edhe kur proceset civile rregullohen nga parimi i vendosjes nga pala, që do të thotë se u jepen
palëve kompetencat për marrjen e nismës dhe shtyrjen përpara të procesit, është detyrim i ^ŚƚĞƟƚ ta organizojë
sistemin gjyqësor në mënyrë të ĂƟůůë që të respektohet kriteri i një procesi brenda një ĂĨĂƟ kohor të arsyeshëm40.
Për rrjedhojë nga gjyqtari kërkohet të sigurojë përmbushjen e kërkesave të nenit 6 sa i takon afĂƟƚ kohor të
arsyeshëm, sidomos përmes ushtrimit të kompetencave që ia jep ligji, në mënyrë që të zgjidhë çdo manovër
zvarritëse të palëve të procesit, siç e ka përcaktuar Gjykata në një çështje gjyqësore në të ĐŝůģŶ Qeveria citonte si
argument sjeůůũen e ƉĂůģƐ së paditur si shkakun kryesor të vonesave në një padi për koŶƐƚĂƟŵŝŶ e atësisë
(aktgjykimi i çështjes “Ribiero - Portugaůŝ͟, datë 30 prŝůů 2003).
Ğů qartë nga jurisprudenca e Gjykatës në ůŝĚŚũĞ me Francën dhe Gjermaninë se edhe pse çështja në łĂůģ ka natyrë
civŝůe dhe mbështetet tek marrja e nismës nga ana e paůëve (siç është ƌĂƐƟ në këto dy vende), gjykatat duhet
ƐŝĚŽƋŽŌģ t’i përdorin të gjitha kompetencat e ǌďĂƟŵŝt me forcë të ůŝgjit për të siguruar që procesi të zhvŝůůohet me
hapin që ƉģƌůŝŐũ natyra e çështjes dhe rrethanat e paůëve, t’u vendosin afate paůëve në përputhje me kërkesat e
nenit 6, pika 1, dhe nëse ĚĞů nevoja të ndëshkojnë çdo mosrespekƟm të këtyre vendimeve.
Gjykata nuk e pranon argumenƟn se paditësit nuk janë prekur negaƟvisht nga vonesat. Për shembuůů, në
aktgjykimin e çështjes “Jorge Nina Jorgedhe të tjerë - WŽƌƚƵŐĂůŝ͕͟ datë 19 shkurt 2004 (vetëm në frëngjishte),
Qeveria pretendonte se zgjatja e fazës gjyqësore të procesit nuk i kishte cenuar paditësit duke qenë se e kishin
marrë tashmë kompensimin në łaůë. Gjykata konstatonte se Konventa mund të ƐŚŬĞůĞt edhe sikur të ketë cenim, e
kjo e fundit nuk qe konstatuar në asnjë mënyrë.
Por është mirë të vërejmë këtu se ProtokŽůůi nr.14 shton një kriter të ri të pranueshmërisë, krahas atyre që
parashikohen në nenin 35 të Konventës. Gjykata tani mund të ƐŚƉĂůůë si jo të pranueshme jo vetëm kërkesëpadinë
që është “dukshëm e pabazuar ose përbën abuzim të së drejtës për të bërë padi”, por, gjithashtu, pas datës 1
qershor 2010, edhe një kërkesëpadi në ůŝĚŚũĞ me të ĐŝůģŶ Gjykata konsideron se “paditësi nuk ka pësuar
disavantazh të konsiderueshëm, nëse ƌĞƐƉĞŬƟŵi i të drejtave të njeriut sikurse përcaktohet në Konventë dhe në
ProtokŽůůet e saj nuk kërkojnë një shqyrƟm në ƚŚĞŵĞů të kërkesëpadisë dhe me kusht që asnjë çështje të mos mund
të rrëzohet me këtë arsye e cŝůa nuk është shqyrtuar ƌƌĞŐƵůůŝƐŚƚ nga një gjykatë e brendshme”. Gjykata kohët e
fundit ka përcaktuar se “disavantazhi i konsiderueshëm”, në kupƟm të nenit 35, pika 3, shkronja “b”, të Konventës
duhet vůerësuar në funksion të ĞĨĞŬƟƚ që ka pasur shkeůja e pretenduar tek situata e paditësit (në çështjen në łĂůģ͕
në procesin e apeůŝt përpara Gjykatës Kushtetuese, mos-njŽŌŝŵŝ paditësit nga ana e kësaj të fundit e mendimeve të
Gjykatës së Lartë dhe gjykatës ƌĂũŽŶĂůe), jo në bazë të shumës monetare për të ĐŝůģŶ bëhet łĂůģ përpara gjykatave
të brendshme (aktgjykimi i çështjes ͞,Žůub - ZĞƉƵďůŝŬĂ Çeke”, datë 14 dhjetor 2010).
Ish-Komisioni gjithashtu ka vendosur se parashikimi në ůegjisůacionin e brendshëm i mundësisë për shtyrjen e
afateve që duhet të respektojë prokurori për paraqitjen e ŬŽŶŬůƵǌŝoneve nuk e çůŝron ƐŚƚĞƟŶ nga përgjegjësitë e
veta dhe se mund të konstatojë se vonesat përkatëse kanë qenë të tepruara (çështja e Komisionit “Macedo WŽƌƚƵŐĂůŝ͕͟ datë 6 nëntor 1989, vetëm në frëngjishte).
Në aktgjykimin e çështjes “Desrues - Francë”, datë 21 korrik 2005 (vetëm në frëngjishte), Qeveria argumentonte se
boƟmi i një vendimi më 10 janar 1992 ku parashtroheshin rregƵůůĂt dhe kriteret për kůĂƐŝĮkimin dhe vůerësimin e
çrregƵůůŝmeve psikiatrike që ůŝŶĚŝŶ nga aksionet ushtarake kishte sjeůůë një ŇƵŬƐ kërkesash për pensione invaůŝdiƚĞƟ
ushtarak të ůŝĚŚƵra me këtë, çka çoi në vonesa në ƚƌĂũƟmin e çështjeve të ƟůůĂ. Gjykata Evropiane thjesht është
përgjigjur se vonesat në gjykatat e brendshme që kanë ardhur nga Ňuksi i kërkesave pas ndryshimit të akteve
ŶģŶůŝŐũŽƌĞ nuk janë të pranueshme si argument mbrojtës.
Në mënyrë të ngjashme, një reformë e sistemit gjyqësor të Turqisë e cŝůa e ŬĂůŽŶƚĞ kompetencën për disa çështje
të caktuara nga gjykatat ushtarake tek ato civŝůe mund të ketë kontribuar në vonesa41, por në ůŝĚŚũe me parimet e
cituara më ůart në çështjen “Zimmermann dhe Steiner” Gjykata shprehej se “neni 6, pika 1, vendos mbi Shtetet
Kontraktuese detyrimin për ta organizuar sistemin gjyqësor në atë mënyrë që gjykatat e tyre të mund t’i
përmbushin të gjitha kërkesat e Ɵj,
40

Obs.N Fricero, JCP G Nr. 16, 15 prŝůů 2009, II, 10070.
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Tetë vjet e 11 muaj, në dy shkaůůë gjykimi, që prej njohjes së të drejtës për kërkesë ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͘
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përfshirë edhe detyrimin për t’i dëgjuar çështjet brenda një afaƟ kohor të arsyeshëm” (aktgjykimi i çështjeve
“Sahiner - Turqi”, datë 25 shtator 2001).
Shtyrja procedurale mund të jetë e nevojshme, sidomos kur një seksioni të gjykatës së lartë i duhet të marrë një
vendim paragjyqësor, por këto vendime paragjyqësore duhet medoemos të çojnë në një zgjidhje të formës së
prerë, pa hequr dorë më tej nga kompetenca (aktgjykimi i çështjes “Hadjidjanis - Greqi”, datë 28 prill 2005).
Me raste, krahas çështjeve të prapambetura në disa gjykata të caktuara, mund të shkaktohen vonesa nga dëshira e
një gjykate të një shkalle më të lartë për t’i dëgjuar së bashku disa çështje të ngjashme. Gjykata Evropiane e
konsideron një qasje të Ɵůůë si mbase të pranueshme në interes të dhënies së duhur të drejtësisë por kjo nuk duhet
të çojë në kohëzgjatje të tepruar të procesit.
Aktgjykimi i çështjes “Hentrich - Francë”, datë 22 shtator 1994, ofron një ilustrim. Në këtë çështje “kohëzgjatja e
procesit në Gjykatën e Kasacionit ka ardhur kryesisht nga dëshira e asaj gjykate për të shqyrtuar së bashku katër
çështje me probleme të ngjashme – qasje e cila është e kuptueshme, mirëpo sipas nenit 6 të Konventës nuk mund ta
ũƵƐƟĮŬŽũģ vonesën e konsiderueshme”. Çështja kishte zgjatur katër vjet në shkalën e apelit, për shkak të numrit të
çështjeve të prapambetura në gjykatë, dhe dy vjet në Gjykatën e Kasacionit. Në tërësi, procesi kishte zgjatur shtatë
vjet e tre muaj në të tre shkallët e gjykimit, periudhë e konsideruar si e paarsyeshme nga Gjykata Evropiane bazuar
në atë që rrezikonte paditësja, së cilës i qenë hequr të gjitha pasuritë ngaqë autoritetet taƟmore kishin ushtruar të
drejtën e tyre për të vepruar paraprakisht42.
Siç e kemi parë Gjykata i mban në konsideratë rrjedhojat që kanë çështjet për paditësit. Cilat lloje të proceseve i
konsideron Gjykata si ŵũĂŌƵeshmërisht të rëndësishme për këtë qëllim?
D.

ÇFARË RREZIKON PADITËSI

Është e mundshme të ŝĚĞŶƟĮkohen nga aktgjykimet e Gjykatës ato situata të cilat, sipas saj, kërkojnë përshpejƟŵ,
por nuk del asnjë hierarki e vërtetë nga e cila të mund të konstatohet shkalla e kërkuar e korrektesës. Për rrjedhojë,
duhet përcaktuar se çfarë interesash vihen në diskƵƟŵ, sipas fakteve të çështjes.
Në çështjet “me përparësi” përfshihen:


Mosmarrëveshjet e lidhura me marrëdhëniet e punës, që kanë të bëjnë me largimet nga puna, rikuperimin e
pagave apo ushtrimin e profesionit të paditësit, ku Gjykata konsideron se gjykata në łalë duhet të tregojë
korrektesë të veçantë.
Në një çështje lidhur me një kontratë midis një ĂƌŬŝƚĞŬƟ të pavarur dhe një autoritĞƟ vendor, që ishte ŬůŝĞŶƟ
kryesor i paditësit, Gjykata konsideronte se prej gjykatave që merreshin me çështjen kërkohej korrektesë e
posaçme, po të kemi parasysh ĨĂŬƟŶ se shuma që pretendonte paditësi kishte rëndësi ũĞƟŬĞ për të dhe lidhej me
veprimtarinë profesionale të Ɵj (aktgjykimi i çështjes “Doustaly - Francë”, datë 23 prill 1998).
Në aktgjykimin e çështjes “Lechelle- Francë”, datë 8 qershor 2004 (vetëm në frëngjishte), Gjykata koŶĮƌŵŽŶƚĞ se
“çështjet e lidhura me mosmarrëveshjet mbi marrëdhëniet e punës kanë mbuluar çështje me rëndësi kriƟke për
punën e individëve dhe duhej të ishin zgjidhur me përshpejƟm të veçantë”.
Në referim me aktgjykimet e çështjeve “Obermeier - Austri” (29 qershor 1990), “Buchholz - Gjermani” (6 maj 1981)
dhe “X - Francë” (31 mars 1992), Gjykata shprehej se “çështja ka pasur të bëjë me procedurën e largimit të puna të
paditësit dhe se interesat në łĂůģ kanë kërkuar një korrektesë të jashtëzakonshme nga ana e gjykatave të
brendshme” (shih edhe çështjen e kohëve të fundit “Mianowicz - Gjermani” (nr.2), vendim datë 11 qershor 2009
dhe “Petko Ivanov - Bullgari”, vendim datë 26 mars 2009).
Gjykata ka ritheksuar kohët e fundit qëndrimin e saj “lidhur me çështjet mbi marrëdhëniet e punës, se
kërkohet korrektesë e jashtëzakonshme43”.
42
43

E drejta e paraveprimit e organeve ƚĂƟmore prej atëherë është shfuqizuar.
Aktgjykimi i çështjes “Hüseyin Ertürk - Turqi”, datë 22 shtator 2005, pika 32 (vetëm në frëngjishte).
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Në aktgjykimin e çështjes së lartpërmendur “Sartory - Francë”, datë 24 shtator 2009, Gjykata vërente se
interesat e rrezikuar qenë të konsiderueshme (anulimi i një transferimi) dhe se periudha mbi gjashtë vjet për
gjykimin e një çështjeje të këƟũ lloji qe e tepruar44.


Çështjet mbi dëmshpërblimin e vikƟŵave të aksidenteve: kur vdekja aksidentale e një anëtari të
familjes i privon paditësit nga ŵũĞƟ parësor i mbështetjes ĮŶĂŶĐŝĂƌe, këta kanë një interes madhor
vetjak për të siguruar një vendim të shpejtë gjyqësor për dhënien e dëmshpërblimit45.

Në një çështje gjyqësore ku paditësi kishte kërkuar dëmshpërblim për një aksident automobilisƟk, Gjykata
vërente se “pas një aksidenƟ automobilisƟk paditësi Įtoi ƉĂĂŌësi të pjesshme dhe interesat në rrezik për të
kishin një vlerë të konsiderueshme që kryesisht kishte për qëllim shpërblimin e paaŌģƐimit të Ɵj dhe humbjes së
zotësisë për të punuar. Në bazë të këtyre rrethanave, Gjykata konstaton se kërkohej përsŚƉĞũƟŵ i posaçëm"46.
Kriteri i korrektesës së jashtëzakonshme në çështjet që kanë të bëjnë me dëmshpërblimin e një personi që ka
vuajtur dëme aksidentale është përmendur edhe në aktgjykimin e çështjes “Stefanova - Bullgari”, datë 11 janar
2007.


Gjykata konsideron gjithashtu që kohëzgjatja e burgimit të një paditësi kërkon korrektesë të caktuar.

Në aktgjykimin e çështjes “Soto Sanchez- Spanjë”, datë 25 nëntor 2003 (vetëm në frëngjishte), Gjykata shprehej
se “çështja ka pasur një rëndësi të veçantë për paditësin sepse dënimi me katër vjet e dy muaj burgim të
vendosur në Įllim nga Audencia Nacional është rritur në nëntë vjet nga Gjykata e Lartë dhe ai ishte duke e
vuajtur këtë dënim kur e apeloi çështjen përpara Gjykatës Kushtetuese”. Gjykata konstatoi se kohëzgjatja e
procesit (pesë vjet, pesë muaj e 18 ditë vetëm në shkallën e Gjykatës Kushtetuese) ishte e papranueshme.
Gjykata është shprehur se në çështjet penale, e drejta për t’u dëgjuar brenda një aĨĂƟ kohor të arsyeshëm
“synon të evitojë që një person kundër të cilit është formuluar akuza të mos mbetet për tepër gjatë në gjendje
pasigurie për faƟn e Ɵj” (aktgjykimi i çështjes “Stögmüller - Austri”, datë 10 nëntor 1969). Në rĂƐƟn e çështjes
“binegudhe të tjerë - Turqi”, vendim datë 13 tetor 2009, Gjykata vërente se paditësit qenë mbajtur në
paraburgim gjatë të gjithë procesit; një situatë e Ɵůůë kërkon prej gjykatave që janë marrë me çështjen të
tregonin korrektesë të jashtëzakonshme në mënyrë që të jepnin sa më shpejt drejtësi.
Në aktgjykimin e çështjes “Caloc - Francë”, datë 20 korrik 2000, Gjykata mban qëndrimin se “kërkohej
korrektesë e posaçme e autoriteteve gjyqësore përkatëse në heƟŵŝŶ e një ankese të depozituar nga një individ i
cili pretendonte se kishte pësuar dhunë nga punonjësit e policisë”.
Çështjet e lidhura me dhunën policore.
Në një çështje bullgare lidhur me dhunën e paligjshme policore dhe përgjegjësinë shtetërore për dëmet e
lindura nga një sjellje e Ɵůůë, Gjykata shprehej se “sa i takon rëndësisë së asaj që rrezikon paditësi, Gjykata vëren
se kjo padi kishte të bënte me shpërblimin e dëmeve të rënda të vuajtura si pasojë e dhunës policore. Në çështje
të Ɵůůa kërkohet korrektesë e posaçme nga autoritetet gjyqësore” (aktgjykim i çështjes “Krastanov - Bullgari”,
datë 30 shtator 2004).
Në çështjet ku vonesat mund t’ia heqin çdo vlerë vendimit, Gjykata u kërkon autoriteteve të shfaqin jo thjesht
njëfarë korrektese por të tregojnë përshpejƟŵ të jashtëzakonshëm.
E njëjta vlen edhe për gjendjen shëndetësore të paditëseve, për të mos përmendur jetën e tyre.
44

Obs. N. Fricero, Procedures Nr. 11, nëntor 2009, kom. 363.
Aktgjykimi i çështjes “Mehmet Ozel dhe të tjerë - Turqi”, datë 26 prill 2005, pika 38 (vetëm në frëngjishte), shih edhe këto
aktgjykime: “Hatun Güven dhe të tjerë - Turqi”, datë 8 shkurt 2005, “Meryem Güven dhe të tjerë - Turqi”, datë 22 shkurt
2005, dhe aktgjykimet për çështjet “Obermeier - Austri”, datë 28 qershor 1990, pika 72, dhe “Karakaya - Francë”, datë 26
gusht 1994, pika 30.
46
Aktgjykimi i çështjes “Kurt Nielsen - Danimarkë”, datë 15 shkurt 2000.
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Kjovlenpërçështjetegjykuarangagjykatatadministrativefrancezelidhurmepërgjegjësinëciviletështetitdhe
dhënienedëmshpërblimitpërhemofilikëteinfektuarmevirusinHIVgjatëtransfuzionevetëgjakut.


Përshembull,ështëbërëthirrjepërkorrektesëtëjashtëzakonshmesidomosnëçështjettragjike“XͲFrancë”,
datë31mars1992,nëtëcilënpaditësi,njëhemofilikicilikishtebërëtransfuzionegjaku,vdiqngaAIDSndërsa
çështja e tij po gjykohej nga Gjykata Evropiane. Njësoj si Komisioni, Gjykata mbajti qëndrimin se “interesi në
rrezik në procesin e kontestuar ka pasur rëndësi jetike për paditësin, po të kemi parasysh sëmundjen e
pashërueshmengaecilavuantedheshkurtiminejetëspërtë."47


Nënjëçështjegjyqësoretëngjashme,Gjykatashprehejse“interesinërreziknëprocesinqëështëobjektgjykimi
ishtemerëndësijetikepërpaditësin,icilikishtelindurmeinfektimngavirusiHIV.....Mepakfjalë,nëkëtërast
kishte nevojë për korrektesë të jashtëzakonshme, pavarësisht numrit të çështjeve që duheshin trajtuar”
48
.
.
(Aktgjykimiiçështjes“HenraͲFrancë”,datë29prill1998)


QëGjykatatëkonstatojëshkelje,interesiirrezikuarduhettëjetëmerëndësikritike.Ajokabërëdalliminmes
paditësve të cilët infektohen gjatë jetës me virusin HIV, të cilët kanë të drejtë të trajtohen me korrektesë të
jashtëzakonshme,dheatyreqëjanënëvartësiapoprindërtëviktimavetëAIDSͲit,përtëcilëtvlennjëshkallë
mëeulëtkorrektese.Nënjëçështjetëvetmemedisapaditës(“AdhetëtjerëͲDanimarkë”,datë8shkurt1996,
nëtëcilënsjelljaepaditësvekishtekontribuarndjeshëmnëkohëzgjatjeneprocesit)ukonstatuaseanëtarëte
grupittëparënëfjalinëefunditqenëviktimatëshkeljessënenit6,pika1,ndërsaanëtarëtegrupittëdytëjo.


Në çështjen “GheorgheͲ Rumani”, vendim datë 15qershor 2007, Gjykata  rikujtontese kërkohet korrektesë e
posaçme nga autoritetet kur paditësi vuan nga një sëmundje e rëndë dhe e pashërueshme dhe kur gjendja
shëndetësore e këtij të fundit përkeqësohet me shpejtësi (pika 54) […]. Po të kemi parasysh përkeqësimin e
shëndetit të paditësit gjatë procesit, dhe meqë nga autoritetet duhej të tregonin një nivel të lartë korrektese,
Gjykataarrinnëpërfundiminsekohëzgjatjaeprocesitnëfjalëështëetepruar(pika60).Nëkëtëçështje,shkaku
kryesor i vonesës ishte një mosmarrëveshje lidhur  me kompetencën mes dy gjykatave të cilat kishin bërë
gabimenëvlerësiminekompetencavepërkatësetëtyre.


Në çështjen “Sopp Ͳ Gjermani, datë 8 tetor 2009, Gjykata vërente se duhej treguar vëmendje e veçantë për
njohjeneorigjinësprofesionaletënjësëmundjejedukembajturnëkonsideratërëndësinëqëkapërpaditësin
procesi, meqë synimi ishte t’i jepeshin atij mjete të tjera shtesë mbështetjeje përmes një shume vjetore të
posaçmenëtëardhmen49.







•Moshaeshtyrëepaditësvegjithashtumundtëkërkojëzhvillimtëshpejtëtëprocesit.Përshembull,në
lidhje me dhënien e një pensioni lufte, të kërkuar nga një tetëdhjetëvjeçar ndërgjygjës (“Pantaleon Ͳ Greqi”,
vendimdatë10maj2007).
•Në çështjet për kujdestarinë apo autoritetin prindëror mbi fëmijët, Gjykata tregon ndjeshmëri për
nevojënpër t’i ruajtur lidhjet familjare dhe përtësiguruar që marrëdhënietprindͲfëmijë tëmosdëmtohen
ngakalimiikohës.NëpërgjithësiGjykatatheksonnevojënqëçështjetgjyqësorepërkujdestarinëtëtrajtohen
meshpejtësi(sinëaktgjykimieçështjes“HokkanenͲFinlandë”,datë23shtator1994,kuGjykatakonstatontese
18muajprocesnukpërbëninshkeljetënenit6,pika1).

•Dhe,nëfund,injëjtiparimzbatohetpërçështjetelidhuramegjendjendhezotësinëfiziketëindividëve.
Edheurdhratpërdhënienekontributitfinanciarpërmbështetjendherritjenefëmijëveduhettëekzekutohen
meshpejtësi,edheatëherëkurproceduraepërmbarimitështënëpritjetënjëaktgjykimitëhuaj(aktgjykimii
çështjes “Dinu Ͳ Rumani dhe Francë”, 4 nëntor 2008). Në këtë rast të fundit një paditës kishte siguruar një
vendimkundërFrancësdheRumanisënëbazëtëfaktitseproceduraepërmbarimitkishtezgjaturnëntëvjetpër
shkaktëvonesavejovetëmnëdysistemetgjyqësoreporedhenëministritëpërkatëse.





47

Përqëndrimetkritikepërshtetitfrancez:S.Guinchard,"Fairtrial"(Gjykimiirregullt)AdresariiProcedurësCivile,op.cit,
f.90,Nr.330
48
Porshihedheaktgjykimet“XͲFrancë”,datë31.03.1992,“ValléeͲFrancë”,datë26.04.1994,“KarayaͲFrancë”,datë
27
26.08.1994,“PaillotͲFrancë”,datë22.04.1998,“F.EͲFrancë",datë30.10.1998,“KrittͲFrancë”,datë19mars2002,
“BeaumerͲFrancë”,datë8qershor2004.
49
Obs.P.Coursier,JCP,Nr.16,20prill2010,1164.

Në fund të këƟũ raport ũepet Ŷũģ listë e hollësishme e ĕģƐŚƚũĞǀĞ në të cilat 'ũǇŬĂƚĂ ka qenë më kërkuese për
kohëzgũĂƚũen e ƉƌŽĐĞƐĞǀĞ ŐũǇqësore50.
E.

VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM I RRETHANAVE TË ÇËSHTJES

Kohët e fundit, siç e kemi thënë, GũǇŬĂta zhǀillon Ŷũģ analizë të ŐũŝƚŚanshme të proceseǀe dhe i mbledh të Őũŝƚha
periudhat e mbuluara nga etapat e ndrǇshme të procesit. Por ŬũŽ nuk e pengon të bëũë Ŷũģ ǀlerësim të
kohëzgũĂƚũĞƐ së tepruar të nũë faze të ǀĞĕĂntë të procesit apo ta ǀlerëƐŽũë Ŷũģ periudhë të Ɵůůë lidhur me çdo
etapë, sipas rrĞƚŚĂŶĂǀĞ të çëƐŚƚũĞƐ͘ Për shembull, në aktgũǇkimin e çështũes ͞DĂƌƟĂů Lemoine - Francë”, datë 29
prill 2003, lidhur me Ŷũģ mosŵĂƌƌģǀĞƐŚũe pronësie të përbashkët që kishte zgũatur shtatë ǀũet e tetë ŵƵĂũ në
katër shkallë të ndrǇshme gũǇqësore, procesi ǌŐũĂƟ Ŷũģ ǀit e ĚŚũĞtë ŵƵĂũ në shkallën e parë, Ŷũģ ǀit e tetë ŵƵĂũ
në shkallën e apelit, Ŷũģ ǀit e nëntë muaũ përpara 'ũǇŬĂƚģs së Kasacionit dhe mbi dǇ ǀũet përpara ŐũǇkatës së
apelit së cilës iu ƌŝŬƚŚǇĞ çëshƚũĂ. 'ũǇŬĂta arƌŝƟ në përfundimin si më poshtë: Sipas mendimit të Gjykatës, edhe
nëse kohëzgjatja gjithsej prej mbi shtatë vjet e tetë muaj është një periudhë mjaŌ e gjatë, periudhat që janë si
pasojë e autoriteteve nuk mund të konsiderohen të paarsyeshme po të kemi parasysh rrethanat e çështjes dhe
jurisprudencën e Gjykatës (pika 33). Po kështu, në aktgũǇŬimin e çështũes së lartpërmendur “Sopp - 'ũĞƌŵĂŶŝ͕͟
datë 8 tetor 2009, ishte periudha e ƉĂũƵƐƟĮŬƵĂƌ e prŝƚũĞƐ ƉƌĞũ dǇ ǀũetësh e dǇ muĂũƐŚ përpara 'ũǇŬĂƚģƐ
Kushtetuese Federale 'ũĞƌmane, nga 18 ǀũet e gũǇƐŵģ gũŝthseũ, që mundësoi konstaƟmin e shkeůũes së të ĚƌĞũƚģƐ
për t’u dëgũuar brenda Ŷũģ afaƟ kohor të arsǇĞshëm.
Në dǇ ĂŬƚŐũǇŬime, “Société Canal Plus dhe të ƚũĞƌģ͟ dhe “Compagnie des gaz de petrole Primagaz- Francë”, datë
21 ĚŚũetor 2010, 'ũǇŬĂƚĂ Eǀropiane analizoi, nga këndǀështrimi i kriterit të kohģǌŐũĂƚũĞƐ së ĂƌƐǇeshme, Ŷũģ
apelim të depozituar kundër Ŷũģ ǀĞndimi gũǇqësor për autorizimin e Ŷũģ kontrolli dhe sekuestrimet e ŬƌǇĞƌĂ nga
nëpunësit e ƵƚŽƌŝƚĞƟƚ të Konkurrencës, dhe e lidhi këtë kriter me atë të efekƟǀiteƟt të apelimit të
lartpërmendur. 'ũǇŬĂƚĂ konsideronte se për të qenë i efektshëm Ŷũë apelim nuk duhet të ǀaret nga ekzistenca
dhe reǌƵůƚĂƟ i Ŷũģ apelimi për themelin kundër ǀĞndimit të ƵƚŽƌŝƚĞƟƚ të Konkurrencës dhe duhet të shqǇƌƚohet
brenda Ŷũë afaƟ kohor të arsǇeshëm. Për rrũĞĚŚŽũë, GũǇkata bëri Ŷũģ ǀlerësim shumë ƐƉĞĐŝĮŬ të nũë etape të
caktuar të procesit, por e ǀlerësoi kohëzgũaƚũĞŶ në bazë të rëndësisë së sĂũ brenda procedurës së Őũerë (duke e
rrokur kundërsŚƟŵŝŶ përmbĂũƚģƐ ndaũ ǀĞŶĚŝŵŝt të marrë nga autoriteƟ në łĂůģͿ͕ që mund të përĨƐŚŝũë disa
procese më ǀĞƚĞ51.
ZƌũĞĚŚŝŵŝƐŚt, ǀlerësimi merr në konsideratë të gũŝƚhë procesin dhe kërkon marrũen në konsideratë (shih II Pũesa
1 më poshtë për datën e Įllimit dhe afatet e periudhës që duhen ǀĞƌŝĮŬƵĂƌͿ të shkallëǀe të ndƌǇƐŚŵĞ të
ƐŚƋǇƌƟŵŝƚ ŐũǇqësor dhe fazat administraƟǀe para dhe pas aktgũǇkimit. Për shembull, në mosmaƌƌģǀĞƐŚũet mbi
marrëdhëniet e punës, duhen marrë në konsideratë të Őũitha procedimet administraƟǀĞ dhe ŐũǇƋģƐŽre, si edhe
ĂĨĂƟ kohor për ǀĞndimin e 'ũǇŬĂƚģƐ së Posaçme Industriale (aktgũǇŬimi “Seguin - Francë”, datë 16 prill 2002).
DĞŐũŝthatë, periudhat e mëposhtme nuk merren në konsideratë Őũatë llogariƚũĞƐ së kohëzgũĂƚũĞƐ së
ƉģƌŐũŝƚŚshme: procedurat për autorizimin e procesit me datë Įkse (akƚŐũǇkimi “R. - Francë”, datë 3 dhũĞƚŽr
2002), proceset thũesht parandalues ose për masa paraprake (aktgũǇŬŝŵŝ i çështũes “Maillard Bous - Portugali”,
datë 28 qershor 2001) dhe procedurat për shqǇƌƟmin e Ŷũģ kërkese për rigũǇŬim të çësŚƚũĞƐ (akƚŐũǇkimi i
ĕģƐŚƚũĞƐ “JuƐƐǇ - Francë”, datë 8 prill 2003).
Por në shumë raste, Ŷũë kohëzgũĂƚũĞ e ƉģƌŐũithshme e tepruar e procesit nuk përbën bazë të mũĂŌƵĞshme për të
konstatuar shkeůũe. KũŽ ǀůen sidomos kur nũë ĕģƐŚƚũĞ është trĂũƚƵĂƌ nga Ŷũë shkallë e ǀĞƚŵe gũǇŬĂƚe (sidomos kur
Ŷũģ gũǇŬatë e lartë merr ǀĞndimin gũǇqësor në shkallën e parë dhe të fundit)52. KũŽ përbën bazë të mũĂŌƵĞƐŚŵĞ
për të konstatuar koŚģǌŐũĂƚũe të tepruar të procesit, nëse nuk ƉģƌůŝŐũĞƚ me ĂƌƐǇĞ të ƚũĞƌa.
KũŽ ilustrohet qartë në aktgũǇkimin e çështũes “Obermeier - Austri”, datë 28 qershor 1990, ku GũǇŬĂƚĂ shpreheũ:
“Palët kanë diskutuar për kriteret e ndryshme që përdor Gjykata në raste të ƟůůĂ, siç është periudha e saktë që
duhet marrë në konsideratë, shkalla e kompleksiteƟt e çështjes, sjellja e palëve e kështu me radhë. Por Gjykata
vëren se jurisprudenca e saj bazohet në parimin themelor se arsyeshmëria e kohëzgjatjes së procesit duhet
konstatuar duke iu referuar rrethanave të veçanta të çështjes. Në këtë rast, këto rrethana kërkojnë një vlerësim
global kështu që Gjykata nuk e konsideron të nevojshme marrjen në shqyrƟŵ me hollësi të këtyre çështjeve.”
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^ŚƚŽũĐĂ 2.
Obs. G. Decocq, Contrats Concurrence ConsommaƟon, Nr. 2, shkurt 2011, kom. Nr. 40.
52
Në këto çëshƚũe të shumta përfshihet edhe aktgũǇŬimi i çëshƚũes ͞ƐƐǇŵŽŵŝƟƐ - Greqi”, datë 14 tetor 2004.
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Pas marrjes në shqyrtim të rrethanave të çështjes, sidomos sa i takon interesit që ka paditësi në të dhe
kompleksitetittëçështjes,Gjykataarritinëpërfundiminse“megjithatë,mbetetfaktisenjëperiudhëprejnëntë
vjetëshpaarriturnjëvendimtëformëssëprerëetejkalonafatinkohortëarsyeshëm.Praështëkryershkeljee
nenit6,pika1edhepërkëtëpikë.”


Nënjëçështjegjyqësorepërnjëblerjetëdetyruarecilaprodhoitreprocesegjyqësore,dyprejtëcilavenuk
kishinpërfunduarendedhetëcilatpërfshinin,përkatësisht,dydhetrishkallëkompetence,Gjykatakonstatonte
se vonesat në proces, i cili zgjati më shumë se shtatëmbëdhjetë vjet, qenë shkaktuar kryesisht nga sjellja e
autoriteteve dhe e gjykatave në fjalë (“Aktgjykimi i çështjes “Nastou Ͳ Greqi”, datë 16 janar 2003, vetëm në
frëngjishte).


Nëaktgjykimineçështjes“ComingersollSAͲPortugali”,datë6prill2000,Gjykataqeemendimitserrethanate
çështjesduheshinvlerësuarnëtërësidhese“njëperiudhëprejshtatëmbëdhjetëvjetëshepesëmuajshpërnjë
vendimtëformëssëprerëiciliendenukështëpërmbushurnëprocesnëbazëtënjëautoritetipërtaekzekutuar
(qëpërngavetënatyraduhettëtrajtohetnëmënyrëtëpërshpejtuar)nukmundtëthuhetseështëperiudhëe
arsyeshme”.


Në lidhje me një sërë mosmarrëveshjesh ligjore mes një paditësi dhe autoriteteve të sigurimeve shoqërore,
Gjykatazbatoipërrrethanateçështjeskriteretevetanormaledhearritinëpërfundiminsekohëzgjatjagjithsej
prejmëshumësekatërmbëdhjetëvjetëshpërkëtëllojçështjejeqeemjaftueshmenëvetvetepërtabërëkëtë
procestëpapërputhshëmmekriterineafatitkohortëarsyeshëmtënenit6pika1tëKonventës(aktgjykimii
çështjes“JͲMF.ͲFrancë”,datë1qershor2004,vetëmnëfrëngjishte).


II.

LLOGARITJAEKOHËZGJATJESSËPROCESITDHEFAKTORËTQËNDIKOJNËNËKËTËLLOGARITJE


A–PIKËNISJA


Momentiifillimittëprocesitndonjëherëështëidiskutueshëmmespalëvedhemundtëjetëivështirëpërt’u
përcaktuar. Për shembull,në aktgjykimin e çështjes“Darnell Ͳ Mbretëria e Bashkuar”, datë26 tetor 2003, ku
rrethanatkërkoninnjëvlerësimtëpërgjithshëm,Gjykatanukekonsideroitënevojshmemarrjenenjëvendimi
për momentin e diskutueshëm të fillimit të procesit dhe  u shpreh se edhe sikur të mbante qëndrimin e
Qeverisë “kalimi i kohës prej gati nëntë vjetësh deri gjersa Gjykata e Posaçme e Apelit për Çështjet mbi
Marrëdhëniet e Punës dha gjykimin e vet të rezervuar ... nuk mund të konsiderohet si arsyeshëm në bazë të
rrethanavetëçështjesqëkemipërpara”.


Kurbëhennegocimemespalëvelidhurmemasënekompensimittëpagueshëmpërparaseçështjatëvijënë
gjykatë,Gjykatanukimerrnëkonsideratëkëtonegocime.Ajonukmendonsekëtombulohennganeni6,pika
1,meqëasnjëriprejnegociuesvenukmundt’uimponojënjëzgjidhjetëtjerëvedhediskutimetmundtëmbyllen
nëçdomoment(aktgjykimiiçështjes“LithgowdhetëtjerëͲMbretëriaeBashkuar”,datë8korrik1986).


Për më tepër, kur Shteti si palë paditëse e ka ratifikuar Konventën pas datës së fillimit të procesit në fjalë,
periudha përkatëse fillon më datën e hyrjes në fuqi të Konventës në lidhje me atë Shtet, megjithëse duhet
medoemostëmbahetnëkonsideratëgjendjaeprocesitmëdatënehyrjesnëfuqitëKonventës(përshembull,
aktgjykimiiçështjes“KaiđdhetëtjerëͲKroaci”,datë17korrik2008,pika14).


Momenti i fillimit në çështjet penale është shumë specifik. Një këqyrje nga afër e nenit 6, pika 1, tregon se
nocioniinjëakuzepenalemundtëpërfshijëetapatëprocedurësqëjomedoemosdhejoautomatikishthyjnë
nëobjektineprocedimitpenal.


Sipas jurisprudencës së Gjykatës, data e fillimit nuk është automatikisht ajo më të cilën është sjellë përpara
gjykatës individi. Kjo datë mund të jetë përpara se çështja t’i kalohet për gjykim gjykatës, siç është data e
arrestimit,datakurpersoninëfjalëështënjoftuarzyrtarishtsedotëndiqetpenalishtosedatakurjanëçelur
hetimetparaprake.


NëçështjeneparëmbikohëzgjatjeneprocesittëdrejtuarGjykatës,Komisionifillimishtmorisimomentfillimi
datënmëtëcilënqemarrëpërherëtëparënëpyetjengagjyqtarihetuespaditësi(21janariivitit1960)dhejo,
përshembull,dataengritjessëaktakuzës(17marsiivitit1964).
29

Gjykata ndoqi një rrugë të mesme duke marrë si moment Įůůŝmi datën 23 shkurt 1961: data kur gjyqtari hetues
vendosi të ĕĞůte heƟmin për paditësin.
Sipas Gjykatës, “akuza” në kupƟm të nenit 6, pika 1, mund të përkuĮǌŽhet si ͞ŶũŽŌŝŵŝ zyrtar që ŝ jepet ŝŶĚŝvŝĚŝt
nga autŽƌŝƚĞƟ ŬŽŵpetent ůŝĚŚƵr ŵe një pretenĚŝŵ se ky ŝŶĚŝvŝd ka kryer një vepër penale”, një përkƵĮǌŝŵ që
͞ŵƵŶĚ të përfsŚŝũģ edŚe ŵĂƐĂ të tjera që e nënkuptojnë një pretĞŶĚŝŵ të Ɵůůë të ĐŝůĂt ŵƵŶd të kenë një pasojë të
ŬŽŶƐŝderuesŚŵe tek Ɛŝƚuata e personŝt të dysŚƵĂƌ53”.
Nëse kriteri i afaƟt kohor të arsyeshëm ĮůůŽn të ǌďĂƚohet në momenƟn kur personit i drejtohet një “akuǌģ”, kjo
është atëherë kur ai preket në mënyrë të konsiderueshme nga situata. Data përkatëse nuk është ajo kur janë
vendosur gũŽďa Įskaůe ŵďŝ shoqëritë e paditësit (dhe jo ŵďŝ vetë paditësin kështu që nuk kishte arsye që ai të
ƐƵƉŽǌŽnte se qe Žďjekt heƟmi si person ĮǌŝŬ ai vetë) por data kur ai është marrë në pyetje për herë të parë si
person i dyshuar, duke u prekur kështu në mënyrë të konsiderueshme.
Në aktgjykimin e çështjes “Hoǌee- Vendet e hůģƚĂ͕͟ datë 22 maj 1998, Gjykata vërente se “eĚŚĞ Ɛŝkur një gjobë
ĮƐŬĂůĞ apo një ŵďŝƚĂŬsë ŵƵŶd të koŶƐŝderŽŚet, në ƌƌĞƚŚĂŶĂ të veçanta, Ɛŝ akuzë penale në kupƟŵ të neŶŝƚ 6,
ƉŝŬĂ 1, të Konventës (sŚŝŚ aktgjykŝŵŝn e ĕģƐŚƚũĞƐ “Bendenoun - Francë”, datë 24 sŚkurt 1994, ^ĞƌŝĂ A nr.284, f 20,
ƉŝŬĂ 47), gjoba në ĕģƐŚƚũĞŶ që ŬĞŵŝ përpara ëƐŚtë vendosur nga autorŝtetet taƟŵore në fund të ǀŝƟt 1981 ŵďŝ
ƐŚŽqģƌŝƚģ e ƉĂĚŝƚģƐŝt dŚĞ jo ŵďŝ atë vetë Ɛŝ person. Nuk ka pasur asgjë që të sugjeronte se ƉĂĚŝƚëƐŝ në atë fazë qe
vetë ŝ dyƐŚuar për krŝŵ ekonŽŵŝk, vepër ŵe të Đŝůën ëƐŚtë akuzuar ŵë pas. Për ŵë tepër, vendosja e një gjobe
ĮƐŬĂůĞ sŝpas neŶŝƚ 21 të >ŝŐũŝt të PërgjŝƚŚsŚëŵ për dĂƟŵet ^Śtetërore nuk kërkon çeljen e një procedŝŵŝ penal në
ŵƵŶgesë të elĞŵĞŶteve që do të ũƵƐƟĮŬŽŶŝn ndërŚyrjen e FIOD-së [autoƌŝƚĞƚĞǀĞ ƚĂƟŵore] ;ƉŝŬĂƚ 23, 32, 33 dŚe
31, ŵģ lart)”.
Në aktgjykimin e çështjes “LopĞǌ ^Žůe y MarƟn de Vargas - Spanjë”, datë 28 tetor 2003, Gjykata pranoi datën 8
qershor 1985 duke speĐŝĮkuar “Po atë dŝtë, gjyqtaƌŝ uĚŚëŚeqës dŚĂ urdŚër për kontrŽůůŝn e ŵjĞĚŝƐĞǀĞ në
adresën e përŚĞƌƐŚŵĞ të padŝƚģƐŝƚ͕ kontroll që u krye të neƐģƌŵĞŶ ĚŚĞ paƟ pasoja të rëndëƐŝƐŚŵe për sŝtuatën e
ƉĂĚŝƚģƐŝt” (pika 25).
Në çështjen “McFarůane- /ƌůĂŶĚģ”, datë 10 shtator 2010, Gjykata rikujtonte se në çështjet ƉĞŶĂůĞ “afĂƟ kohor i
arsyeshëm”, i përmendur në nenin 6, pika 1, ĮůůŽn sapo personit i “drejtohet një akƵǌģ e natyrës ƉĞŶĂůe”.
͞ƌĞũƟŵŝ i një akƵǌĞ të natyrës penĂůĞ͕͟ në ŬƵƉƟŵ të nenit 6, pika 1, mund të ƉģƌŬƵĮǌohet si “njoŌŝŵŝ ǌǇƌƚĂƌ që
i jepet individit nga autoriteƟ kompetent ůidhur me një pretendim se ky individ ka kryer një vepër penaůe”, një
ƉģƌŬƵĮǌŝŵ që përkon edhe me tesƟn nëse “është prekur apo jo në mënyrë të konsiderueshme situata e
personit të dyshuar”. Gjykata qe e mendimit se paditësi qe “prekur në mënyrë të konsiderueshme” në
momenƟn e arresƟmit të Ɵj më 5 janar 1998, duke qenë se ai e pranon se ky ka qenë ŵŽŵĞŶƟ kur është
ŶũŽŌuar për herë të parë nga poůŝcia ůŝĚŚƵr me akƵǌat e ngritura kundër Ɵj.
Kur ůeŐũŝƐůĂĐŝŽŶi i ďrendshëm ua ůejon vikƟŵĂve të ngrenë padi civŝůe të veçantë për dëmshpërďůŝm, për
ƐŚĞŵďƵůů pas një aksidenƟ rrugor, procesi peŶĂů mund të çojë thjesht në ƐŚƉĂůůũĞŶ fajtor për ĂŬƵǌĂƚ e natyrës
ƉĞŶĂůĞ të drejtuara kundër autorit të aksidenƟt, pa mundësuar ĚģŵƐŚƉģƌďůŝmin e vikƟŵës.
Në raste të ƟůůĂ, Gjykata konsideron se ngritja e një padie të natyrës civŝůe do të thotë se paditësi ka hequr dorë
nga të drejtat me natyrë civŝůe në procesin ƉĞŶĂů͕ edhe sikur padia civŝůe të jetë ngritur për shkak të vonesave të
çështjes penĂůĞ͘ Atëherë quhet se procesi penĂů nuk ka të ďģũģ më me pëƌĐĂŬƟŵŝŶ e të drejtave dhe detyrimeve
civŝůe të paditësit apo të akƵǌĂǀĞ peŶĂůĞ të drejtuara kundër Ɵj dhe një kërkesëpadi që ůŝĚŚet vetëm me
kohëǌgjatjen e procesit penaů ďģhet i papërputhshëm raƟŽŶe ŵĂƚerŝa me Konventën (vendim i formës së prerë
për pranueshmërinë, çështja “Garimpo - Portugaůŝ͟, datë 10 qershor 2004, vetëm në frëngjishte).
Në një çështje që kishte të ďënte me krimin ekonomik dhe atë ĮŶanciar, Gjykata mori si pikë Įůůŝmi datën
kur autoritetet sekuestruan çekun që kërkonte të thyente paditësi (aktgjykim i çështjes ͞EƵǀŽůŝ - /ƚĂůŝ͟, datë
16 gusht 2002).
53

Shih aktgjykimin e çështjes “Eckůe – ZĞƉƵďůŝŬĂ &ĞĚĞƌĂůĞ e Gjermanisë, datë 15 korrik 1982, dhe aktgjykimin e çështjes
“Reinhardt dhe ^ůŝŵĂŶĞ-Kaïd - Francë”, datë 31 mars 1998.
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Nënjëçështjemeobjektfalsifikimdhemashtrim,pikaefillimitumormomentikurukryekontrollinëzyrën
qendrore të paditësit të parë dhe në shtëpinë e paditësit të dytë, dhe jo më herët kur prokurori shpalli
zyrtarisht se paditësi i dytë dyshohej për falsifikim dhe mashtrim (aktgjykimi i çështjes “Stratégies et
CommunicationsdheDumoulinͲBelgjikë”,datë15korrik2002,vetëmnëfrëngjishte).


Nënjëçështjemeobjektmashtrim,Gjykatanukepranoiargumentineautoritetevesepikaefillimitduhejtë
ishteajokuruparaqitënpërherëtëparëpërparagjyqtarithetuespaditësit.Gjykatavendositëmerrtesipikë
filliminjëdatëmëtëhershme,nëmomentinkurpoliciaikishtemarrëpërherëtëparënëpyetjepaditësitdhe
njëriprejtyreqerrëfyer.“Kykaqenëmomentikurpaditësitekanëkuptuarsepobëhejnjëhetimparaprakme
objektveprimtaritëetyredhekurpaditësiedytëikishtepranuarakuzat.Përrrjedhojëkjokaqenënjëmasëqëi
ka prekur në mënyrë të konsiderueshme personat në fjalë (aktgjykimi i çështjes “Martins dhe Garcia Alves Ͳ
Portugali”,datë16nëntor2000,vetëmnëfrëngjishte).


Neni71iKodittëProcedurësPenaletëPortugalisëualejonviktimavetëvepravepenaledhe,nëdisarrethana
tëcaktuara,familjarëvetërrethittëngushtëtëtyre,tëndërhyjnëaktivishtsi"assistentes"nëprocesinpenal,
prasiasistentëtëprokurorit.


Nëaktgjykimineçështjes“MoreiradeAzevedoͲPortugali”,datë23tetor1990(vetëmnëfrëngjishte),Gjykata
konstatoi se të drejtat dhe detyrimet civile të paditësve filluan të marrin rol vetëm kur ata kanë ndërhyrë si
“assistentes”, pra më 1 shkurt 1993. Në atë moment, ata treguan interes për të siguruar jo vetëm shpalljen
fajtor për veprën penale të personit të pandehur por edhe për marrjen e shpërblimit monetar për dëmet e
pësuara.Përrrjedhojë,kjoqedatakurfilloiperiudhaqëduhejmarrënëkonsideratë.ArgumentiiQeverisëse
në atë moment paditësit nuk kishin kërkuar ende përshpejtim të procedurës, në mënyrë që të shteroheshin
rrugët ligjore të brendshme në përputhje me nenin 35, pika 1, të Konventës, nuk ndryshonte asgjë. Kishte
shumë të ngjarë që paditësit ta kishin bërë këtë kërkesë kur kishin menduar se kohëzgjatja e procesit po e
tejkalonte“afatinearsyeshëm”.


Nëçështjetpenale,pikaefillimitzakonishtpërkonmedatënkurçështjaiështëkaluargjykatëskompetente,
dukendryshuarsipasllojittëprocesit.Mirëpo,jurisprudencaeGjykatësdotëdukejsesugjeronsemundtë
përdorenedhepikatëtjeratëfillimit,nëvarësitëproceduraveoserrethanavespecifike.


Nënjëçështjenëtëcilënshoqëriaepaditësveqevendosurnëfillimnëadministrimgjyqësordhepastajushpall
e falimentuar, Gjykata e llogariti kohëzgjatjen e procesit duke filluar nga data kur pagat e paditësve, të cilat
kishtedisamuajqënukpaguheshin,unjohënngagjykataportugezesitëdrejtatëkërkueshmendajshoqërisë,
dhejodataeshpalljessëkëtyretëdrejtavetëkërkueshmesipjesëeprocedurëssëmëpasshmetëfalimentimit,
siçkishinpropozuarautoritetet(aktgjykimiiçështjes“OlivieraModestodhetëtjerëͲPortugali”,datë8qershor
2000,vetëmnëfrëngjishte).


Gjykata ndjek një qasje pragmatike sa i takon datës kur arrihet ose shpallet një vendim. Për shembull, nëse
vendimijepetmëditënxportekstiregjistrohetpranësekretarisëmëditënx+20,Gjykatanjehkëtëtëdytënsi
datëtëaktgjykimit(shih,ndërtëtjera,aktgjykimineçështjes“RidiͲItali”,datë11maj1990dheaktgjykimine
çështjes“CeteroniͲItali”,datë21tetor1996).


Në rastet e dëmshpërblimit të viktimave të dhunës policore, momenti i fillimit të procesit është data kur ka
ndodhurdhuna,qëpërkonmefilliminehetimevepenale,dhejodataeparaqitjessëankesëskundërrefuzimit
ngaShtetipërt’ipaguarpaditësitshpërbliminedëmeveqëkakërkuar,përkundërnevojëspërhetimepenale
paraprake në mënyrë që të konstatohet përgjegjësia dhe rregulli që “çështjet penale kanë epërsi kundrejt
çështjevecivile”(çështja“IribarrenPinillosͲSpanjë”,vendimdatë8janar2009,loc.cit.,pika65).


Nëçështjetgjyqësoremeobjekttrashëgiminëose,mënëpërgjithësi,nëpraninëetrashëgimtarittënjëpersoni
tëvdekur,Gjykatambanqëndriminsekurpaditësitparaqitennëprocessitrashëgimtarëatamundtëankohen
përtëgjithëkohëzgjatjeneprocesittëkaluar,edhepsemarrinpjesënëprocesinebrendshëmvetëmpërllogari
të tyre dhe periudha që duhen mbajtur në konsideratë fillon më atë datë (aktgjykimi i çështjes “De
Hohenzollern(deRoumanie)ͲRumani”,datë27maj2010).
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Gjatë përcak mit të mome t të Įůůimit, në funksion të kriterit të afa t kohor të arsyeshëm, në konsideratë
merren edhe paret speciĮke të çështjeve administra ve. Gjykata konsideron gjithashtu se momen i Įůůimit
të ankesës administr ve të detyrueshme, për shemďƵůů ajo e Ministrit (çështja
është data e
“Marschner - Francë”, vendim datë 28 shtator 2004)54, jo apeůimi i mëpasshëm përpara gjykatës administr ve
kundër vendimit që e rrëzon autorite n administr v në
Kështu ndodh edhe kur paditësi nuk ka pasur
mundësi të apeůojë përpara gjykatës kompetente përpara se të kërkojë shqyr m, në procedurë paraprake
administra v, të ůigjshmërisë dhe përshtatshmërisë së masave administra ve
(Vorverfahren) përpara autori
objekt i ankimit, si në çështjen “König - Gjermani”, vendim datë 28 qershor 197855, në çështjen “Donnedieu Francë”, vendim datë 7 shkurt 2006, Gjykata Evropiane mori në konsideratë datën e kërkesës të depozituar
pranë Komisionit d’accès aux documents administra fs, përpara kaůŝmit tek gjykata administr ve, për
shfuqizimin e vendimit të një spitaůi universitar për të mos vënë në dispozicion dokumentet administr ve dhe
mjekësore ůŝĚŚur me ins tucionaůizimin e paditësit.
Që prej aktgjykimit të çështjes ͞'ŽůĚĞƌ - Mbretëria e Bashkuar”, datë 21 shkurt 1975, Gjykata mban qëndrimin
se kjo mund të zbatohej për çdo autoritet administr v, siç është këƐŚŝůůi ƐŽĐŝĂů i një rrethi (aktgjykimi i çështjes
͞KůƐƐŽŶ - Suedi”, datë 27 nëntor 1992).
Më gjerësisht, Gjykata Evropiane merr në konsideratë edhe çdo kërkesë të detyrueshme të mëparshme drejtuar
gjyqësor. Kjo vůen për procesin e detyrueshëm përpara një komisioni kombëtar për të shqyrtuar
një autori
nëse punëdhënësi ka kryer apo jo faj të pajus kueshëm, përpara kaůŝmit të çështjes gjykatës kompetente
(aktgjykimi i çështjes “Santoni - Francë”, datë 29 korrik 2003). Kjo zbatohet edhe për rastet e aksidenteve në
punë apo për
nëse një sëmundje e caktuar është apo jo e ĮƚƵĂƌ gjatë punës (shih aktgjykimin e
çështjes së ůartpërmendur “Sopp - Gjermani”, datë 8 tetor 2009, ku nuk kishte proces të mëparshëm
administra v, por ku Gjykata e Lartë Sociaůe konsideronte Įůůesën profesionaůe të sëmundjes).
Në përgjithësi,
i Įůůimit është atëherë kur çështja i ŬĂůŽŚĞƚ gjykatës së shkaůůës së parë, por mund të
jetë edhe momen i kĂůŝmit të çështjes gjykatës së ůartë, meqë kjo e fundit shpesh i shqyrton në shkaůůë të parë
dhe shkaůůë të fundit.
Momente të tjera të veçanta Įůůimi mund të përfshijnë në
masat proceĚƵƌĂůĞ të a si urdhrat për të
paguar në Francë dhe Itaůi, kërkesat për masa të ndërkohshme, prapësimet ndaj një mase përmbarimi ose
paraqitja e vetë të paditurit në seancat dëgjimore.
Një
tjetër i përbashkët për të gjitha vendet është se ka një jurisprudencë të qartë të ĂĮƌŵƵĂƌ në ůŝĚŚũĞ me
kompetencën kohore të Gjykatës dhe mënyrën si e prek kjo kompetencë kohore vůerësimin që i bën ajo
të datës së Įůůimit të procesit, Gjykata nuk mund të përfshijë asnjë
kohëzgjatjes së procesit. Gjatë ko
të së drejtës për kërkesë individuĂůĞ (e ciůa mund të ĚĂůůŽũģ nga data e
periudhë përpara njohjes nga
aderimit në Konventë) edhe pse në prak kë procesi përkatës ka ĮůůƵar përpara asaj date. Në raste të
,
Gjykata e bën të qartë se gjatë vůerësimit të arsyeshmërisë së kohës që ka ŬĂůuar pas datës zyrtare të Įůůŝmit,
i paditur e ka pranuar të drejtën për kërkesë
duhet marrë në konsideratë gjendja e procesit kur sh
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ͘
Për shembuůů, në aktgjykimin e çështjes “Kanoun”, datë 3 tetor 2000 (vetëm në frëngjishte), ku procesi përkatës
n 1975, Gjykata mund të merrte në konsideratë vetëm periudhën që ĮůůŽŶƚĞ më 2 tetor
kishte Įůůuar në
1981, data kur Franca njohu të drejtën për kërkesë indiviĚƵĂůĞ͘ Por, duke cituar aktgjykimin e çështjes
/ƚĂůŝ͕͟ datë 10 dhjetor 1982, ajo theksonte nevojën për të marrë në konsideratë gjendjen e procesit më datën në

Kjo është jurisprudenca e aĮrmuar. Në aktgjykimin e çështjes “Proszak - WŽůŽŶŝ͕͟ datë 16 dhjetor 1997,
i Įůůimit ishte data 1 maj 1993, kur hyri në fuqi njohja nga PŽůŽŶia e të drejtës për kërkesë individuaůe në
funksion të nenit 25 të Konventës, edhe pse kërkesa e parë e depozituar përpara gjykatës ƉŽůake mbante datën
25 tetor 1990.
Në vendimin e çështjes “Marciano Gama Da Costa - Portugaůi”, datë 5 mars 1990 (vetëm në frëngjishte),
se në vetvete ai nuk ka kompetencë kohore për të marrë në konsideratë kohëzgjatjen
Komisioni “në Įůůim
e procesit përpara datës 9 nëntor 1978, data kur qeveria e paditur e ra koi Konventën dhe e njohu të drejtën
për kërkesë inĚŝǀŝĚƵĂůĞ͘ Megjithatë, në përputhje me jurisprudencën e ĂĮƌŵƵĂƌ për këtë objekt, Komisionit i
duhej të mbante në konsideratë gjendjen e procesit më atë daƚģ͘͟
54
55

Shih edhe aktgjykimin e çështjes “Jorge Nina Jorge dhe të tjerë - Portugaůŝ”, datë 19 shkurt 2004.
Shih edhe “Farnage S.A. - Francë”, datë 13 korrik 2006, pika 39, dhe “Heůůďorg - Suedi”, datë 28 shkurt 2006, pika 59.
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Në aktgjykimin e çështjes “Zana Ͳ Turqi”, datë 25 nëntor 1997, megjithëse procesi në fjalë dukej relativisht i
shkurtër(njëvitegjashtëmuaj),Gjykatakonstatoishkeljetënenit6,pika1,dhemorinëkonsideratëfaktinse
derimëdatënedepozitimittëdeklaratëssëTurqisëprocesikishtezgjaturdyvjetepesëmuaj56.


Gjykatanukepranoiargumentineqeverisëseedhefaktetqëvininpasnjohjessëkompetencëssëdetyrueshme
tësajqenëpërjashtuarngafushëveprimi,kurnukqenëgjëtjetërveçseshtojcatënjësituateekzistueseprejmë
parë,përtëcilënnukkishtekompetencëpërtamarrënëkonsideratë57.

Këtijraportiibashkëlidhetnjëtabelë58kujepetdataeaderimitnëKonventëpërsecilinshtetkontraktuesdhe
dataenjohjespërkërkesëindividualenësendryshonngaepara.DukeqenëseProtokollinr.11kahyrënëfuqi
më1nëntor1998,nukkaqenëemundurtëaderoshnëKonventëpanjohurtëdrejtënpërkërkesëindividuale.


Kjo ka rëndësi të veçantë gjatë përcaktimit se sa pas mund të kthehesh gjatë këqyrjes së jurisprudencës në
lidhjemeshtetetëveçanta,sidomoslidhurmeatoshteteqëekanëratifikuarkohëtefunditKonventën.


Nëfund,disaperiudhatëcaktuaranukmerrennëkonsideratëgjatëllogaritjessëkohëzgjatjessëprocesit,kur
ky konsiderohet nga Gjykata. Kjo ka të bëjë me çështjet e kaluara nga njëra prej gjykatave të përfshira tek
Gjykata e Drejtësisë të Komuniteteve Evropiane për një vendim paragjyqësor (aktgjykimi i çështjes “Koua
PoirrezͲFrancë”,datë30shtator2003dheaktgjykimi içështjes“PafitisdhetëtjerëͲGreqi”,datë26shkurt
1998).


B–FUNDIIPERIUDHËSMEINTERES


Në çështjet penale, periudha përfundon kur jepet aktgjykimi i formës së prerë për akuzat e ngritura. Në
përgjithësi,kybëhetnëformëneshpalljessiipafajshëmosesiifajshëmpatëdrejtëapelimitëmëtejshëm,por
mundtëjetëedhenjëvendimiprokurorisëpërtapushuarçështjenaponjëvendimigjykatëspërparashkrimin
eçështjes59.


Por, në aktgjykimin e çështjes “Stoianova dhe Nedelcu Ͳ Rumani”, datë 4 gusht 2005 (vetëm në frëngjishte),
Gjykatavendosiselirimingaakuzaipaditësitnukpërbëntevendimtëbrendshëmtëformëssëprerësepsekodi
rumun i procedurës penale ia lejon prokurorisë të shfuqizojë çdo vendim për çlirim nga akuza dhe të rihapë
hetimepenalepaasnjëafatkohortëpërcaktuar.


Nëçështjetcivile,vendimiiformëssëprerëdheipakthyeshëmshënonparimishtpërfundimineperiudhësqë
duhetmarrënëkonsideratë.Mëkonkretisht,Gjykatapërmendnjëvendimicili“ijepfundmosmarrëveshjes”
(aktgjykimeteçështjeve“GuinchoͲPortugali”,datë10korrik1984dhe“ErknerdheHofauerͲAustri”,datë23
prill 1987). Ky koncept është më i gjerë sesa referimi tek res judicata duke qenë përfshin edhe fazën e
përmbarimit,siçdotashohimmëposhtë.


Nëprocesetkupërfshihenkompetencatgjykuesetëgjykatavegjyqësoredheadministrative,siçjanëprocesete
shpronësimeve,Gjykataimerrprocesetnëkonsideratënëtërësinëetyredhembanqëndrimin,siçkavepruar
në çështjen “Guillemin Ͳ Francë”, vendim datë 21 shkurt 1997, se “periudha arsyeshmëria e së cilës bie në
objektin e shqyrtimit përfshin tërësinë e të gjithë procesit, deri në vendimin për dhënien fund të
mosmarrëveshjes(“kontestimi”).Nëçështjenqëkemipërpara,zgjidhjaemosmarrëveshjes,ecilamundtëishte
zgjidhurnëmënyrëmiqësore,kërkoidyprocese:Njëprocespërparagjykataveadministrative,sepsevetëmato
kanëkompetencëpërtëvlerësuarnëseështëiligjshëmapojointeresipublikinjëshpronësimidhenjëprocesi
dytë i zhvilluar paralelisht si para gjykatave administrative ashtu edhe përpara atyre të zakonshme, për të
siguruarkompensimpërpaditësenpërshpronësiminepaligjshëmtëpronëssësajngaautoritetetpublike.
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Nëkëtëçështje,Gjykatamorinëkonsideratëedheseciliqeinteresinërrezikipaditësit.
Aktgjykimiiçështjes“YagcidheSarginͲTurqi”,datë8qershor1995.
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Shtojca1.
59
Aktgjykimiiçështjes“MoriͲItali”,datë19shkurt1991.
57

33



Kyprocesidytëështëendeipapërfunduar.Kohëzgjatjaqëduhetmarrënëkonsideratëikalonkatërmbëdhjetë
vjet(19nëntor1982Ͳ22janar1997)”.


MënyraevlerësimitngaGjykataijepkësajmundësitëmarrënëkonsideratëvetëmkohëzgjatjenetepruartë
procesitnëshkallëtëparë,edhesikurkyprocestëjetëendeipapërfunduar.Shpeshkjovlennëçështjetme
objektpërgjegjësicivilepërdëmetëshkaktuarangapakujdesia,nëtëcilënmomentiifillimitështëvendimipër
dhënienedëmshpërblimitqëijepfundmosmarrëveshjes,dhejovendimipërpariminepërgjegjësisëcivile60.
Nëçështjetëtillakohëzgjatjaetepruareprocesitshpeshshkaktohetngakohaenevojshmepërdepozitimine
aktͲekspertizës61.


Në çështjen “Silva Pontes”, Gjykata shprehej qartë se “nëse legjislacioni i brendshëm i një Shteti parashikon
proces me dy etapa, një etapë në të cilën gjykata shprehet me vendim për ekzistencën e një detyrimi për të
paguar dhe një tjetër ku gjykata përcakton shumën e dëmshpërblimit, është e arsyeshme të mendohet se, në
kuptim të nenit 6 pika 1 e drejta civile nuk “konstatohet” gjersa të mos jetë vendosur shuma. Konstatimi i të
drejtës përfshin marrjen e vendimit jo vetëm për ekzistencën e kësaj të drejte, por edhe për objektin apo
mënyrënmetëcilënmundtëushtrohet(shih,mesautoritetevetëtjera,aktgjykimineçështjes“PudasͲSuedi”,
datë27tetor1987,SeriaAnr.125ͲA,f14,pika31),qëdukshëmdotëkishtepërfshirëllogaritjeneshumëssë
detyrimit.”MirëpoGjykatamundtëvendosëseetapaeparëeprocesitnëvetveteekakapërcyerafatinkohor
tëarsyeshëm.


PorGjykataEvropianenukimerrnëkonsideratëproceduratparagjyqësorepërparaGJDBEͲsë(ishͲGJDKE),sepse
“nësedot’imerrtenëkonsideratëkjodotaprektenegativishtsisteminengriturmenenin177tëTraktatittë
KEEͲsë(tanineni287tëTFBEͲsë)dhedotëbintendeshmeqëlliminesynuarnëthelbngakynen”(aktgjykimii
çështjes“PafitisdhetëtjerëͲGreqi”,datë26shkurt1998,pika95).





Gjykata sanksionon edhe kohëzgjatjen e paarsyeshme të procesit të apelit. Konstatimet negative janë
mbështetur përgjithësisht në procesin tejet të gjatë të kasacionit përpara institucionit Conseil d’Etat (çështja
“OuendenoͲFrancë”,datë16prill2002)dheGjykatëssëKasacionit(çështja“BrochuͲFrancë”,datë12qershor
2001)63.
Në rastin e referimit  tek gjykatat kushtetuese, Gjykatës i duhet të vendosë nëse kanë ndikuar apo jo në
rezultatineprocesitnëfjalë.Nëseështëkështu,shqyrtimingagjykatakushtetuesepërfshihetnëkohëzgjatjene
procesit.


Përshembull,nëaktgjykimineçështjes“DeumelandͲGjermani”,datë29maj1986,Gjykatavendosinëlidhje
meGjykatënKushtetueseGjermanese“megjithësenukkishtejuridiksionpërtëvendosurnëthemeltëçështjes,
vendimiisajqenëgjendjetaprekterezultatinepadisë”,dhekonstatoishkeljetënenit6,pika1.


NëFrancë,hyrjanëfuqietëashtuquajturës“ÇështjeKushtetueseParësore”(ÇKP)më1mars
2010,që futi një shqyrtim a posteriori nga Këshilli Kushtetues i kushtetutshmërisë së ligjeve, duhet të prekë
edhevlerësiminekriterittëkohëzgjatjessëarsyeshmetëprocesit,sidomosmeqëkymekanizëm,icilimundtë
vihet në zbatim vetëm në kuadër të një mosmarrëveshjeje, kërkon që gjykata që e gjykon çështjen të mos
marrëasnjëvendimpaupërfunduarproceduraÇKP.Megjithatë,këtodispozitatërejavendosinafateshumë
striktepërshqyrtiminekëtyreçështjeve:gjykatatnëfjalëduhettëvendosin“pavonesë”dhegjykatatelartatë
sistemit administrativ dhe atij gjyqësor si edhe Gjykata Kushtetuese, duhet ta japin vendimin brenda tre
muajve,menjëafatmaksimalprej6muajsh.


Gjykata konsideron se koha e kaluar që u ngarkohet autoriteteve administrative mund t’i ngarkohet edhe
shtetit,edhesikurkëtoautoritetetëjenëtëdallueshmengaautoritetetqendrore.
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Aktgjykimi“GuinchoͲPortugali”,datë10korrik1984.
Përshembull,procesiqëzgjatimbi17vjete10muajnëtëcilinnukudhakurrëvendiminëthemel(“RoselliͲItali”,datë
15shkurt2000),oseçështjaqëvazhdonpanjëvendimnëgjykatëneshkallëssëparë8vjete8muajpasfillimittëprocesit
(“MarquesGomesGaloͲPortugali”,datë23nëntor1999).
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Aktgjykimiiçështjes“SylvaPontesͲPortugali”,datë23mars1984.
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N.Fricero,Garantiesdenatureprocédurale:équité,publicité,céléritéetlaïcité,nëDoritetpratiquedela
procédurecivile,Dallozaction,2009Ͳ2010,Nr.212.136,f562.
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Kjovlen,përshembull,përautoritetetvendore,sinëaktgjykimineçështjes“KurtNielsenͲDanimarkë”,datë15
shkurt2000,kuGjykatashprehej“porPalëtKontraktuesembajnëpërgjegjësiedhepërvonesatqëungarkohen
organeve të së drejtës publike, siç janë autoritetet bashkiake, të cilat, edhe pse nuk janë organe të Shtetit,
kryejnë detyra zyrtare që u ngarkohen me ligj”. Me këtë lidhet edhe aktgjykimi i çështjes “H. Ͳ Mbretëria e
Bashkuar”, që ka të bëjë me sjelljen zvarritëse të një komiteti të një këshilli vendor i cili ishte përgjegjës për
mbikëqyrjendhepërkujdesjenetëmiturve.


Gjykata përfshin në llogaritjen e periudhës së përgjithshme edhe kohën që merr procedura e përmbarimit.
Ekzekutimiinjëvendimingaciladogjykatëduhettëkonsiderohetsipjesëintegralee“gjykimit”nëkuptimtë
nenit6:edrejtapërt’udëgjuarbrendanjëafatikohortëarsyeshëmdotëmbetejnjëiluzionnësesistemijuridik
ibrendshëmiShtetitdotëmundësonteqëvendimigjyqësoriformëssëprerëtëmbetejjoiefektshëmnëdëm
tëndonjëpale(shihaktgjykimineçështjes“HornsbyͲGreqi”,datë19mars1997,pika40).


Gjatëkëtyrevitevetëfundit,mosekzekutimioseekzekutimiivonuarivendimevetëgjykatavetëbrendshme
ështëbërëproblemiidytëmëishpeshtëiidentifikuarnëaktgjykimeteGjykatës.KëshilliiMinistraveekabërë
prioritetkëtëproblemnëkuadërtëmbikëqyrjessëekzekutimittëaktgjykimevetëGjykatës64.


Nëçështjenekohëvetëfundit“ZiabrevaͲRusi”,vendimdatë18mars2009,Gjykatasanksionontekohëzgjatjen
etepruartëprocedurëssëpërmbarimitnëbazëtëshkeljevesitësëdrejtëspërdëgjimtërregullt(neni6,pika
1)dhetësëdrejtëspërrespektimtëpronëstësiguruarmenenin1tëProtokollit1,qëilustronrëndësinëqëka
fazaepërmbarimitpërzbatimineefektshëmtësëdrejtëssëgarantuar.


Kohëzgjatjaeprocedurëssëpërmbarimitduhetvlerësuaredhenëpërputhjemetënjëjtatkriteresikohëzgjatja
eprocesitkryesor(çështja“BendayanAzcantotdheBenalaiBendayanͲSpanjë”,vendimdatë9qershor2009,
pika 71; kjo çështje kishte të bënte me ekzekutimin e një aktgjykimi që i kërkonte një individi të paguante
dëmshpërblim të një natyre civile të lidhur me një vepër penale si edhe shpenzimet dhe kostot e lindura në
kuadërtëprocesitpenal).


Nëaktgjykimineçështjes“PintodeOliveiraͲPortugali”,datë8mars2001(vetëmnëfrëngjishte),konstatoise
procesiqëduhejmarrënëkonsideratëfillontemë11maj1993,kurçështjaiqekaluargjykatësMangualde,dhe
qe ende e pambyllur në momentin e dhënies së aktgjykimit ngaqë në vendimin nëse qe apo jo e arsyeshme
kohëzgjatjaduhejmarrëedheprocesiipapërfunduariekzekutimitqëkishtefilluarmëpas.


Nënjëçështjeitaliane,Gjykatanukpranontetëshprehtenjëmendimnësesipaslegjislacionititalianprocedura
e përmbarimit qe autonome, duke shtuar se “Gjykata vendos duke iu referuar Konventës dhe jo në bazë të
legjislacionit të brendshëm, nëse  e drejta e konfirmuar nga ... [paditësit] qe bërë e efektshme dhe, nëse po,
kur”.65Nëkëtëmosmarrëveshje,Gjykatakonsideronteseproceduraepërmbarimitduhetkonsideruarsifazëe
dytë e procesit të parë, i cili nuk kishte përfunduar ende duke qenë se gjyqtari përgjegjës për procedurën e
përmbarimitnukekishtedhënëendevendimin.


Nëshkeljetënenit6,pika1,mundtëçojëedhemoszbatimiivendimittëformëssëprerëbrendanjëafatikohor
tëarsyeshëmngaautoritetet.


Kjoështëveçanërishtevërtetëkurdetyrimipërzbatiminevendimitikalonnjëautoritetiadministrativ,sinënjë
sërëaktgjykimeshtëkohëvetëfundit:“MetaxasͲGreqi”,datë27maj2004,“TimofeyevͲRusi”,datë23tetor
2003, “Prodan Ͳ Moldavi”, datë 18 maj 2004 dhe “Romashov Ͳ Ukrainë”, datë 27 korrik 2004. Në çështjen
“Metaxas” (aktgjykim vetëm në frëngjishte), Gjykata konstatoi se në shkelje të nenit 6, pika 1, autoritetet
kombëtarenukekishinrespektuarbrendanjëafatikohortëarsyeshëmnjëvendimtëGjykatëssëKontrollit,që
qedhënëmë13prill2000,porekishinzbatuarvetëmmë19shtator2001,dukeiahequrtëgjithëefektine
dobishëm.
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Udhëzuesipërpraktikënemirë,qëshoqëronRekomandiminCM/Rec(20103përrrugëtligjoretëefektshmepër
kohëzgjatjenetepruartëproceseve,f5,shënimi13.
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Aktgjykimiiçështjes“ZappiaͲItali”,datë26shtator1996.
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Gjykata e bën Shtetin përgjegjës për përmbaruesit të cilëve u jep kompetencën, në formë monopoli, për
kryerjen e masave të përmbarimit: i takon Shtetit të bëjë të gjithë hapat e nevojshëm për t’u mundësuar
përmbaruesvekryerjenedetyrëssëngarkuar,sidomosdukesiguruarpjesëmarrjeneefektshmetëautoriteteve
tëtjeraqëmundtëasistojnëpërmbariminkurkëtëekërkojnërrethanat(aktgjykimiiçështjes“Pinidhetëtjerë
ͲRumani”,datë22qershor2004,pika183).


Po kështu, në aktgjykimin “SARL IZA dhe Makrakhidze Ͳ Gjeorgji”, datë 27 shtator 2005, Gjykata shprehej se
“dukemossiguruarpërkatërvjetekzekutiminevendimittëekzekutueshëmtëdatës14maj2001,autoritetet
gjeorgjianeuakanëhequrdispozitavetënenit6,pika1,tëKonventëstëgjithëefektinedobishëm”.


Në mënyrë të ngjashme, procedura e ekzekutimit të vendimit të huaj është objekt i të njëjtave kritere dhe
duhet të plotësohet brenda një afati kohor të arsyeshëm, kriter i cili nuk përmbushet nëse duhen mbi
pesëmbëdhjetë vjet për këtë për shkak të pakujdesisë së gjykatës (aktgjykimi i çështjes “Hohenzollern Ͳ
Rumani”,datë27maj2010)66.


Njësoj si Komisioni më parë, Gjykata merr në konsideratë apelimet e jashtëzakonshme. Në vendimin për
pranueshmërinë,datë 14 janar 1998, në çështjen “Z.C. Ͳ Poloni”(vetëm në frëngjishte), Komisionivërente se
GjykataeLartëikishtepranuardyherëapelimetejashtëzakonshmetëpaditësitdheikishteprishurvendimete
gjykatave të shkallës së parë për gabime të dukshme në interpretimin e ligjit. Kompetenca për autorizimin e
apelimeve të tilla u ishte dhënë Prokurorit të Shtetit dhe Ministrisë së Drejtësisë. Gjykata e Lartë, e cila i
shqyrtonteapelimetëtilla,kishtekompetencënpërt’ishpallurtëpavlefshme,përt'iprishurosepërt’ilënënë
fuqivendimetegjykatavetëshkallëvetëmëposhtme.Përrrjedhojë,shqyrtimingaesajishtevendimtarpërtë
drejtatdhedetyrimetciviletëpaditësit,nëkuptimtënenit6,pika1,tëKonventës,kështuqëtëgjithaapelimet,
dukepërfshirëedheatotëjashtëzakonshme,duheshinmarrënëkonsideratëgjatëllogaritjessëkohëzgjatjessë
procesit.


Kontrolli mbikëqyrës i Gjykatës mund të shtrihet edhe mbi proceset sekondare. Në aktgjykimin e çështjes
“Robins Ͳ Mbretëria e Bashkuar”,datë23shtator 1997,që kishte tëbënte me njëkërkesëpadi për kostot në
bazë të Ligjit të brendshëm për Ndihmë Juridike, Gjykata konstatonte se “edhe pse vendimi për procesin për
kostotmerretnëmënyrëtëveçantë,duhettëshihetsivazhdimindërgjygjësisëbazë,prasipjesëekonstatimit
...tëtëdrejtavedhedetyrimevecivile”.Ajombështetejteknjësërëaktgjykimeshtëmëparshme,përfshirëedhe
atë të çështjes “Silva Pontes Ͳ Portugali”, datë 23 mars 1994, “Di Pede Ͳ Itali”, dhe “Zappia Ͳ Itali”, datë 26
shtator 1996, dhe “Hornsby Ͳ Greqi”, datë 19 mars 1997. Ndonjëherë, nuk ka mbaruar ende as gjykimi. Në
aktgjykimineçështjes“GrauslysͲLituani”,datë10tetor2000,drejtoritregtarinjëshoqërieprivateqepezulluar
përarsyekrimiekonomikdheqeproceduarpenalishtngaprokuroria.Kjoçështjepenalezgjatipesëvjetpau
dhënëasnjëherëasnjëaktgjykimnëshkallëneparë.


Samëimadhefektiqëkavonesatekrezultatiiprocesit,aqmëashpëregjykonçështjenGjykata.Njëshembull
ështëkurpërdorimiiafatitkohorepengonpaditësintëmarrënjëvendimnëthemeltëçështjes.Nëaktgjykimin
eçështjes“TextileTradersLimitedͲPortugali”,datë27shkurt2003(vetëmnëfrëngjishte),Gjykatakonstatonte
se i bënte veçanërisht përshtypje që prokurorisë i qe dashur të vendoste për kërkesat për shfuqizimin e disa
masaveproceduralengaqënukiqenënjoftuarshoqërisëqëparaqistekërkesën.Mënëfundprocesipenalqe
pushuarngaqëqetejkaluarafati,dukemosialejuarkështushoqërisëmarrjenenjëvendimipërkërkesënqë
kishteparaqiturgjatëprocesit.


Nëfund,kërkohetnjëkorrektesëedhemëemadhenërastetkurprocesikërkontëkonstatojëpërgjegjësinëe
shtetitlidhurmeshkeljenekriterittëafatitkohortëarsyeshëm.Aktgjykimiiçështjes“VaneyͲFrancë”,datë30
nëntor 2004 (vetëm në frëngjishte) ka të bëjë me një padi për të vendosur nëse ka qenë apo jo përgjegjës
shteti, dhenëse po a duhejpenalizuar, për kohëzgjatjen e tepruar tënjëprocesi gjyqësor të mëparshëm. Në
atkgjykimarrihejnë përfundimin seprocesi që kishte zgjatur dy vjete shtatë muajpërpara gjykatës së apelit
dhe dy vjet e gati katër muaj përpara Gjykatës së Kasacionit e kishte tejkaluar kriterin e afatit kohor të
arsyeshëm.
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Obs.N.Fricero,Procédures,Nr.7,korrik2010,kom.271.

PJESA E DYTË
ARSYET E VONESAVE DHE RRUGËZGJIDHJET PËR TO: GJETJA E PERIUDHËS SË ARSYESHME

Pjesa e dytë e ƌĂƉŽƌƟƚ ka të bëjë me:
1.Arsyet e vonesave, siç dalin, shprehimisht apo të nënkuptuara, nga aktgjykimet e Gjykatës, vendimet për
pranueshmërinë e çështjes nga Gjykata dhe Komisioni dhe materialet e paraqitura nga Drejtoria e EkzekƵƟmit
të Aktgjykimeve të Gjykatës.
Drejtoria vëren se aktgjykimet e Gjykatës po bëhen gjithnjë e më pak të heshtur sa u takon arsyeve të vonesave
dhe se është e nevojshme të kërkohet sqarim për pengesat përkatëse dhe vëshƟrësitë nga autoritetet
kombëtare në łĂůģ͘ Rezolutat e Këshillit të Ministrave janë interesante në këtë aspekt sepse ofrojnë
informacion të vlefshëm për reformat e kryera, që mundësojnë idenƟĮkimin në mënyrë retrospekƟve
problemet e njëhershme dhe ato më strukturore për të cilat janë ideuar të ndreqin. Këto rezoluta janë të
përfshira në raportet vjetore të Këshillit të Ministrave, i pari prej të cilëve mbulon ǀŝƟn 200767.

Ka tre shkaqe kryesore për vonesat:
jashtë sistemeve juridike dhe gjyqësore në kƵƉƟmin e ngushtë të łĂlës, të cilat lidhen me kushtet
ƉŽůŝƟŬĞ dhe ekonomike;
që hasen në të gjitha llojet e proceseve;
që vlejnë për një kategori të caktuar procesesh, në varësi të fakƟƚ nëse janë procese civile, penale ose
administraƟve.
2. Reformat kryesore të zbatuara në sistemet e brendshme pas aktgjykimeve ŶĞŐĂƟǀĞ të Gjykatës dhe
rrugëzgjidhjet e brendshme për të kërkuar vënien në vend të drejtësisë për dëmin e pësuar si pasojë e
kohëzgjatjes së tepruar të proceseve apo për të përshpejtuar proceset.
3.Afatet e konsideruara si të arsyeshme, pasi janë përshkruar shumë vonesat e tepruara dhe “patologjike”,
është mirë të këqyren deri në fund dhe pasi të jetë theksuar trendi kryesor i Gjykatës, të nënvizohen disa llojeve
vonesash që konsiderohen si të arsyeshme. Disa çështje përshkruhen më me hollësi në tabelat e shtojcave 3
dhe 4 të ŬģƟũ raporƟ.

I.

ARSYET E VONESAVE

A. Arsyet e jashtme të vonesave
Prejardhja e vonesave: ngjarjet e mëdha ƉŽůŝƟŬĞ
Marrja në konsideratë e ngjarjeve ƉŽůŝƟŬĞ nga Gjykata ndryshon sipas ƌĂƐĂƟƚ͕ nëse çështjet paraqiten përpara
gjykatave të zakonshme apo përpara gjykatës kushtetuese të ShteƟt në łĂůģ͗ ky dallim zyrtarizohet në
aktgjykimin e çështjes “Süssmann - Gjermani”, dhe në çështjet e mëpasshme.
Në kushtet e ribashkimit të Gjermanisë, në ǀŝƟn 1990, për disa vjet vendi u bë objekt aktgjykimesh me
ŬŽŶƐƚĂƟŵ shkeljeje si pasojë e krijimit të stokut të çështjeve të prapambetura në Gjykatën Kushtetuese, e cila
qe shumë e zënë me çështje madhore të lidhura me ribashkimin.
67

Për një analizë të mënyrës së mbikëqyrjes së ekzekuƟmit të aktgjykimeve nga Këshilli i Ministrave dhe vendimet e
ndryshme që ka marrë ky organ i Këshillit të Evropës, shih E. Lambert Abdelgawad, The ExecuƟon of Judgments of the
European Court of Human Rights (EkzekuƟmi i aktgjykimeve të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut),raport vjetor,
në Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2006, f. 669 ī, dhe 2007, f. 647 ī.
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Shumë prej këtyre kanë pasur të bëjnë me kompensimin e vik
ve të shpronësimeve të bëra nga vi 1945
n 1949 në atë zonë të Gjermanisë të pushtuar nga sovje kët pas reformës agrare ose pas
t 1949
deri në
në ish-RDGJ.
Kohët e fundit, Gjykata shqyrtoi njërën prej këtyre çështjeve (“Von Maltzan dhe të tjerë, Von Zitzewitz dhe të
ung - Gjermani”, vendim datë 2 mars 2005) nga këndvështrimi i
tjerë, Man Ferrostaal dhe Alfred Töpfer
kohëzgjatjes së procesit dhe e konstatoi si të papranueshme kërkesëpadinë. Gjykata u mbështet në
jurisprudencën “Süssmann” të disa viteve më parë, e cila njihte rolin e veçantë të gjykatave kushtetuese në
shtetet demokr
Në aktgjykimin e çështjes “Süssmann- Gjermani”, datë 16 shtator 199668, gjykata shprehej (pika 55-57): “Roli si
mbrojtëse e Kushtetutës e bën veçanërisht të nevojshme që Gjykata Kushtetuese ndonjëherë të marrë parasysh
konsiderata të tjera sesa thjesht rendin kronologjik në të cilin futen në listë çështjet, siç është natyra e një
poli dhe shoqëror.”
çështjeje dhe rëndësia e saj në aspe
Në këtë çështje, e cila kishte të bënte me një mosmarrëveshje për nivelin e pensionit shtesë të pleqërisë që
prekte shumë nëpunës civilë, Gjykatës i duhej të arrinte një drejtpeshim mes kriterit për afat kohor të
arsyeshëm dhe parimit më të përgjithshëm të dhënies së drejtësisë, që në këtë rast jus konte grupimin në një
vend të njëzetekatër çështjeve dhe dhënien përparësi nga Gjykata Kushtetuese të një vargu çështjesh të tjera të
ngutshme të lidhura me ribashkimin e Gjermanisë dhe që preknin kontratat e punësimit të 300.000 nëpunësve
civilë të ish-RDGJ-së. Gjykata arri në përfundimin se nuk kishte pasur shkelje të Konventës, në një çështje të
ngritur përpara Gjykatës Kushtetuese si pasojë e apelimeve individuale dhe jo e ardhur nga një gjykatë tjetër.
Një çështje tjetër e rëndësishme kishte të bënte me kushtetueshmërinë e dispozitave ligjore të futura në zba m
kur sistemi i sigurimeve shoqërore dhe pensionale të Gjermanisë Lindore u integrua në atë të Republikës
Federale dhe në veçan se si duheshin trajtuar pensionet shtesë të punës. Në disa vendime për mospranimin e
çështjes69, Gjykata konstatonte se koha e përdorur për zhvillimin e procesit përpara Gjykatës Kushtetuese nuk
qe e tepruar, duke pasur parasysh kompleksite n dhe në përputhje me jurisprudencën e nxjerrë nga çështja
“Süssmann”.
Çështja “Trikovic - Slloveni” ka të bëjë me situatën e Shteteve të reja të lindura nga shpërbërja e ish-Jugosllavisë.
Paditësi, një slloven me origjinë serbe parashtronte se kërkesa e j lidhur me pensionin ushtarak përpara
Gjykatës Kushtetuese qe gjykuar tepër ngadalë (me kohëzgjatje 2 vjet e shtatë muaj). Mirëpo, Gjykata nuk e
të arsyeshëm kohëzgjatjen e procedurës përpara Gjykatës Kushtetuese të Sllovenisë,
mbante si shkelje të
duke theksuar se dosja e paditësit qe e para e një vargu mosmarrëveshjes me një ndërlikim të skajshëm, të
përbëra nga personeli ushtarak i ish-Jugosllavisë, Gjykata e pranonte se kjo situatë nënkuptonte për të një
këqyrje me hollësi të çështjes.
Në të kundërt, kur vonesat në fakt shkaktohen nga gjykatat e zakonshme dhe përkundër kushteve të një
duke i rikujtuar angazhimin
të përgjithshme të trazuar, Gjykata tregohet më kërkuese kundrejt Shte t në
konvencional në përputhje me nenin 6, pika 1.
Me kthimin në demokraci në n 1978, Spanja përjetoi probleme gjyqësore të konsiderueshme. Në aktgjykimin
e çështjes “Union Alimentaria Sanders SA”, datë 7 korrik 1989, Gjykata shprehte vetëdijen se “Spanjës i është
dashur të kapërcejë vësh rësi të mëdha gjatë rivendosjes së demokracisë. Gjykata e vlerëson rregullisht punën e
bërë nga autoritetet spanjolle për rritjen e mundësive që i jepen publikut për t’iu drejtuar gjykatave dhe për
kimin e Konventës, Spanja ka
përmirësimin e sistemit gjyqësor të vendit. Por, Gjykata rithekson se, me
marrë përsipër ta riorganizojë sistemin e saj gjyqësor në mënyrë të
ë që të sigurojë përmbushjen e kërkesave
të nenit 6, pika 1 [të Konventës]”.
Shembuj nga jurisprudenca
68

Shih edhe vendimet për mospranimin e çështjeve “Scwengel - Gjermani”, datë 2 mars 2000 dhe “Kuna - Gjermani”, datë 10
prill 2001.
69
Çështja “Kuna - Gjermani”, vendim datë 10 prill 2001, çështja “Schwengel - Gjermani”, vendim datë 2 mars 2000.
70
Aktgjykim datë 12 qershor 2001.
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Jurisprudenca “Süssman” është koŶĮƌŵƵĂƌ nga Gjykata në aktgjykimin e çështjes “Gast dhe Popp - Gjermani”,
datë 25 shkurt 2000, ku shprehej se “edhe pse neni 6 kërkon që procesi gjyqësor të jetë i shpejtë, aty vihet theksi
gjithashtu tek parimi më i përgjithshëm i dhënies së drejtësisë”.
Gjykata e rikŽŶĮrmoi këtë argument në lidhje me Gjykatën Kushtetuese të Portugalisë, në aktgjykimin e çështjes
“Rosa Marques dhe të tjerë - Portugali”, datë 25 korrik 2002 (vetëm në frëngjishte), në të cilin pranonte
argumenƟn e qeverisë se kriteri i ĂĨĂƟƚ kohor të arsyeshëm nuk mund të interpretohej njësoj si për gjykatën e
zakonshme ashtu edhe për gjykatën kushtetuese, nëse kemi parasysh rolin e kësaj të fundit si kujdestare e
kushtetutës dhe përparësinë që duhej t’u jepte çështjeve të caktuara me rëndësi më të madhe shoqërore dhe
ƉŽůŝƟŬĞ͘ SidoqoŌģ͕ gjykata konstatoi shkelje të nenit 6, pika 1, duke qenë se kjo çështje kishte të bënte me
proces shpronësimi pa ndonjë ndërlikim të veçantë i cili kishte zgjatur tetë vjet e dy muaj në katër shkallë të
veçanta gjykimi͘
Lidhur me gjykatat e shkallës së parë dhe apelit të Portugalisë, ky vend qe përballur me të njëjtat vëshƟrësi disa
vjet më parë, siç e ka pranuar në mënyrë të ngjashme Gjykata: “Ajo (Gjykata) nuk mund ta shpërĮůůë fakƟn se
rivendosja e demokracisë në Ɖƌŝůů 1974 bëri që PortƵŐĂůŝa të kryente një riorganizim të sistemit gjyqësor në
rrethana të trazuara të ĐŝůĂt nuk kishin shoqe në shumicën e vendeve të tjera evropiane dhe të ĐŝůĂt bëheshin më
të vëƐŚƟƌa nga procesin i shkoůŽŶŝǌŝŵŝƚ si edhe nga kriza ekonomike ...)”71. Megjithatë, Gjykata konstatoi në këtë
çështje se Portugalia e kishte shkelur detyrimin që rridhte nga Konventa sipas të cilit duhej të siguronte që
çështjet të shqyrtoheshin brenda një ĂĨĂƟ kohor të arsyesŚģŵ͘
Reformat madhore
Spanja ndërmori reforma të konsiderueshme në sistemin gjyqësor kombëtar me ligjet organike të datës 10
janar 1980 me të cilin ngrihej një komision për shërbimet gjyqësore dhe datës 1 korrik 1985 për sistemin
gjyqģƐŽƌ͘ Në Barcelonë katër gjykata të shkallës së parë Įlluan punën në shtator 1981 dhe u krijuan rrethet e
reja gjǇƋģƐŽƌĞ͘
Prejardhja e vonesave: kalimi nga ekonomia e planit në atë të tregut
Trazirat ƉŽůŝƟke dhe ekonomike në disa shtete të caktuara kontraktuese çuan në ndryshime të organizimit të
sistemeve gjyqësore të tyre͘
Jurisprudenca e Gjykatës lidhur me shtetet që e kanë nënshkruar Konventën pas rënies së Murit të Berlinit
zbulon një lidhje mes problemeve të kohëzgjatjes së procesit dhe ndryshimeve në sistemet ƉŽůŝƟke dhe
ekonomike të Evropës LindorĞ͘ Kalimi nga ekonomia e planit në atë të tregut solli ndryshime në marrëdhëniet e
shtetasve me ligjin dhe proceset gjyqësore dhe në formimin e gjyqtarëve, reforma në kodin e procedurës dhe
një rishpërndarje të përgjegjësive mes gjykatave, të cilat më pas çuan në vonĞƐĂ͘
Gradualisht janë vendosur parimet e reja kushtetuese të një sistemi gjyqësor të pavarur dhe ndarja e
pushteƚĞǀĞ͘ Këto ndryshime kanë sjellë vonesa në proceset gjyqësore, siç ka sjellë edhe vetë ƉƌĂŬƟka gjyqësore
e Gjykatës, çka i ka shtyrë disa prej këtyre vendeve ta reformojnë procedurën civile dhe penale të tyre͘
Shembuj nga jurisprudenca
Republika Çeke i ĮůůŽi reformat e gjyqësorit pas ǀŝƟt 2000͘ Në aktgjykimin e çështjes “Zouhar - Republika Çeke”,
datë 11 tetor 2005 (vetëm në frëngjishte), Gjykata pranonte se gjykatës rajonale i qe dashur t’ua kalonte
çështjen në disa raste autoriteteve të tjera kombëtare në funksion të proceseve përpara saj dhe se sistemi
gjyqësor kombëtar qe riorganizuar ndërkohë që çështja qe në shqyrƟm e sipģƌ͘
Në aktgjykimin e çështjes “Podbielski”, datë 30 tetor 1998, Gjykata e njihte këtë problem në lidhje me
Poloninë, lidhur me një paditës i cili qe ende në pritje të një vendimi të formës së prerë͘ Ajo vërente se
“vonesa në dhënien e një vendimi të formës së prerë për padinë e paditësit qe shkaktuar në një masë të
madhe nga ndryshimet ůegjisůaƟve që rridhnin nga kërkesat e tranzicionit nga një sistem i kontroůůƵĂƌ nga
shteƟ në një sistem të tregut të ůŝrë dhe nga ŬŽŵƉůĞŬƐŝƚĞƟ i procedurave të ůŝĚŚƵƌĂ me ndërgjygjësinë dhe të
ĐŝůĂt e pengonin marrjen e një vendimi të përshpejtuar për padinë e paditësit.
71

Aktgjykimi i çështjes “Guincho - Portugali”, datë 10 korrik 1984͘
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Gjykata rikujton në këtë aspekt se neni 6, pika 1, vendos mbi Shtetet Kontraktuese detyrimin për t’i
riorganizuar sistemet gjyqësore të tyre në mënyrë të atillë që gjykatat të mund t’i përmbushin secilën prej
kërkesavetësaj,përfshirëedhedetyriminpërtëmarrëvendimpërçështjetgjyqësorebrendanjëafatikohor
tëarsyeshëm.Përrrjedhojë,vonesanëprocesduhett’ungarkohetkryesishtautoritetevekombëtare”(pika
38).


B.Vonesaqëhasennëtëgjithallojeteproceseve


1.Vonesanëfillimineprocesit



•Prejardhjaevonesave:problemetgjeografike



ShpërndarjajoenjëtrajtshmeegjykatavebrendavendevedelshpeshsiproblemngaaktgjykimeteGjykatës,të
cilat përmendin ngarkesën e tepruar me çështje që lind nga organizimi gjeografik i cili nuk ka arritur t’u
përgjigjetndryshimevedemografikedheekonomike.


Shembujngajurisprudenca
Problemeteshkaktuarangangarkesaetepruaredisagjykatavetëcaktuarapërshkruhetmenjëfarëhollësienë
aktgjykimin e çështjes “Union Alimentaria Sanders SA Ͳ Spanjë”, datë 7 korrik 1989: gjykatat e ulëta të
mbingarkuara(secilësprejgjykatavetëshkallëssëparëtëBarcelonësiduhejtëmerrejmesatarishtme1.800
çështje),62%rritjengaviti1981në1984nëvëllimineçështjevetëtrajtuarangagjykataeapeliteBarcelonës,e
kështumeradhë.Enjëjtahistorindodhnëshumështetekontraktuesenëpikatëndryshmetëhistorisëjuridike
tëtyre.NërastineSpanjës,përkundërmasaveqëmorishteti,Gjykatakonstatoisepesëvjetedymuajproces
përparadyshkallëvegjykimqenëtëtepruar.


Reformatkombëtare
Pas konstatimeve të ndryshme të shkeljeve të lidhura me kohëzgjatjen e proceseve, autoritetet italiane e
informuanKëshillineMinistraveseqenëfilluardisareformatëcaktuara.“Ligjinr.30,datë1shkurt1989,(hyrë
në fuqi po atë vit), lidhur me gjykatat e shkallës së parë (preture), e ripërcakton kompetencën territoriale të
këtyregjykataveecilatashmënukkufizohetmedepartamentin.Kjokabërëtëmundurheqjene273gjykatave
të shkallës së parë të cilat kishin ngarkesë të ulët çështjesh dhe rishpërndarjen e magjistrave dhe personelit
ndihmësmesgjykatavemengarkesëmëtëmadheçështjesh."72
NëHungari,ngarkesaeGjykatëssëLartëkarënëndjeshëmpasnjëreformetësistemitgjyqësornëvitin2002.
Kjoreformëuakaloifunksioneteapelittëkësajgjykatepesëgjykatavetëapelittëkrijuaranë2003dhe2004.73



•

Prejardhjaevonesave:transferimetdhenumriipamjaftueshmeigjyqtarëvedhemoszëvendësimii
gjyqtarëvetëtransferuardhetëpadisponueshëm


Vonesashkaktohetngatërheqjaegjyqtaritqëgjykonçështjen,zëvendësimiivonuarosemoszëvendësimidhe
problemiirekrutimittëgjyqtarëve.

Kjoçështjelidhetmemënyrënsimerrendhembahennëpunëgjyqtarët.


Ky problem ka ndodhur në shumë shtete kontraktuese në periudha të ndryshme dhe shpesh ndërthuret me
vështirësi të tjera që prekin funksionimin e gjykatave, siç është mungesë stafi mbështetës adekuat. Gjykata
rregullishtvënëpahseneni6,pika1,vendosmbiShtetetKontraktuesedetyriminpërt’iriorganizuarsistemet
gjyqësoretëtyrenëmënyrëtëatillëqëgjykatattëmundt’ipërmbushinsecilënprejkërkesavetësaj,përfshirë
edhedetyriminpërt’ishqyrtuarçështjetgjyqësorebrendanjëafatikohortëarsyeshëm.


Nësemasatemarranukjanëtëmjaftueshmepërtapërmirësuarsituatën,Gjykatabënpërgjegjëseautoritetet
kombëtare.
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RezolutaResDH(95)82lidhurmeçështjen“ZanghiͲItali”.
Çështja“TimardhetëtjerëͲHungari”.Rendiiditës,meshënime,imbledhjessë922ͲtëtëKëshillittëMinistrat,prill2005,
CM/Del/OJ/(2005)922,volI
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Mungesaegjyqtarëvendonjëherëepengonzbatiminemasaveproceduraleqëpërndryshedotëndihmoninnë
shmangienevonesave.Nëçështjen“Guincho”,dolisesipasnenit159dhe167tëKoditportugeztëProcedurës
CiviletëzbatueshëmasokohegjyqtarimundtëparaqistenjëkërkesëpërdorëziminefletëͲthirrjes,passëcilës
sekretarisësëgjykatësimbeteshindyditëpërt’iaparaqiturgjykatëspërkatësedhekjoefunditduhejtëjepte
urdhërpërdorëziminefletëͲthirrjesbrendapesëditëve(pika11).Pornëkëtërast,gjyqtariicilikishtelëshuar
kërkesën për fletëthirrje në fillim të dhjetorit qe transferuar dhe qe zëvendësuar me një koleg i cili e lëshoi
përsërikërkesënmë18janardhenëdisarastetëtjeramëpas,porpërgjigjenemorimë18qershor,prapas
gjashtëmuajve.


Shembujngajurisprudenca
Njëprejkëtyreçështjevetëshumtakishtetëbëntemenjëprocescivilqëkundërshtontenjëbarrësiguruese74,
kugjyqtariingarkuarmeçështjenutransferuadheçështjambetipasivegjernëzëvendësiminetijpasthuajse
shtatëmbëdhjetëmuajsh.


Në çështjen “NankovͲ ishͲRepublika Jugosllave e Maqedonisë”, datë 2 qershor 2008, një prej shkaqeve të
vonesësnënjëprocespenalqëkishtevazhduardhjetëvjetqendryshimiishpeshtëigjyqtarëve.


Në aktgjykimin e çështjes “Pokhalchuk Ͳ Ukrainë”, datë 7 tetor 2010, Gjykata vërente se disa vonesa qenë
shkaktuarngashtyrjeteseancavepërarsyesenukndodhejgjyqtaridhesetrupigjykuesnukqeiplotë,çkae
bëriprocesintëzgjastembidhjetëvjetlidhurmenjëçështjejokompleksembicaktiminekufijvetëpronës.


Në shembujt e kohëve më të fundit përfshihen një sërë çështjesh belge, në veçanti aktgjykimi i çështjes
“WillekensͲBelgjikë”,datë24prill2003,dheaktgjykimiiçështjes“DumontͲBelgjikë”,datë28prill2005.Në
këtë të fundit (vetëm në frëngjishte), Gjykata konstatonte se i vetmi shkak i vonesave përpara gjykatave të
shkallëssëparëtëBrukselitqemungesaepersonelitgjyqësor,çkangaanaesajsollivështirësinërekrutimtë
lidhuramekriterinligjorqëgjyqtarëtduhejtëdininfrëngjishtendheholandishten75.


Në aktgjykimin e çështjes “Wauters dhe Schollaert Ͳ Belgjikë”, datë 13 maj 2008, Gjykata konstatoi se
kohëzgjatjaetepruareprocesitqeshkaktuarngamungesaeoficerëvetëpolicisënëhetim.

Reformatkombëtaretëzbatuara:


Nëvitin2002,autoritetetbelgeindryshuandispozitatpërgjuhënepërdorurnëfushëngjyqësorenëmënyrëqë
t’i bënin më të lirshme kërkesat ligjore për dygjuhësinë dhe të siguronin burime për gjykimin e çështjeve
gjyqësorenëgjuhënfrënge,qëpërbëninshumicëneçështjevetëparaqiturapërparagjykatavetëBrukselit.Më
26prill2007umiratuanjëligjirimeshtesadhendryshimenëKodinGjyqësor,përt’idhënëzgjidhjenumrittë
çështjevetëprapambetura.Nëvitin2008urritbuxhetiigjyqësorit,dukesiguruarmëshumëburimeoperative
(për shembull për  vijimin e kompjuterizimit të administratës gjyqësore dhe zhvillimin dhe sigurimin e
funksionimittëgjykatave)dhedukemundësuarrekrutiminpunonjësvetëtjerështesë,dukeidhënëpërparësi
ekzekutimittëdënimeve76.


Një prej shkaqeve kryesore të kohëzgjatjes së tepruar të proceseve në Luksemburg, që çoi në konstatime
negativekundërkëtijvendi,erdhiedhesirezultatimbingarkesësnëpunëdhenumrittëvogëltëpunonjësvetë
policisëdhegjyqtarëvehetues.Nëvitin2003umorënmasapërriorganiziminepolicisëdherekrutiminemë
shumëpolicëve.Gjithashtu,nëvitin2001,2003dhe2005urekrutuangjyqtarëdheprokurorëdhenëvitin2006
umiratuanjëligjiripërdrejtësinëpenale,icilifilloinjësërëreformashproceduralepëruljenengarkesëssë
punëspërgjyqtarëthetues77.
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Aktgjykimiiçështjes“DianaͲItali”,datë27shkurt1992:shkeljepërprocesinqëzgjati11vjete11muajpërparady
shkallëvetëgjykatavenënjëçështjegjyqësorerelativishtkomplekse.
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Raportivjetor2007iKëshillittëMinistrave,f.83dhe84.
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Raportivjetor2008iKëshillittëMinistrave,f.122dhe123.
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Raportivjetor2007iKëshillittëMinistrave,f.94dhe95.
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Në Slloveni, po kështu, ka nisur një reformë madhore e gjyqësorit, e cila ka çuar në rritje të personelit të
gjyqësorit pas konsta mit kundër kë
në aktgjykimin e çështjes “Lukenda”, datë 6 janar 2006, ku
evidentoheshin problemet e sistemit që lindnin sidomos nga mungesa e burimeve78.
Një shkak që lidhet ngushtë me numrin e vogël të punonjësve të gjyqësorit dhe moszëvendësimin e tyre janë
çështjet e prapambetura nëpër gjykata.
Prejardhja e vonesave: numri i çështjeve të prapambetura
Çështjet e prapambetura nëpër gjykata shkaktohen nga rritja e dukurisë së ndërgjygjëgisë pa rritje paralele të
burimeve, që është një prej faktorëve kryesorë në kohëzgjatjen e tepruar të proceseve.
Dukuria e çështjeve të prapambetura nuk sjell probleme nëse ndodh me raste. Por, nga ana tjetër, nëse është
diçka që ndodh vazhdimisht, Gjykata e Strasburgut mban qëndrimin se zba mi nga Shte i masave joadekuate
për traj min e çështjeve të prapambetura përbën përgjegjësi për autoritetet kombëtare. Për shembull, në
çështjen e lartpërmendur “Guincho”, Gjykata konsideronte se, duke pasur parasysh rritjen e parashikueshme të
për t’i dhënë zgjidhje problemit të çështjeve të
numrit të proceseve në gjykatë, masat e marra nga
prapambetura qenë tepër pak, tepër vonë.
Reforma e sugjeruar nga Gjykata Evropiane:
Kjo çështje lidhet me problemin e përpunimit të numrit në rritje të çështjeve gjyqësore kur ka ngarkesë pune të
se përparësi u duhet dhënë çështjeve të vjetra dhe atyre që nuk kanë
tepruar nëpër gjykata dhe me
përfunduar ende.
Gjykata jep udhëzime në çështjen spanjolle të lartpërmendur “Union Alimentaria Sanders SA”: “Në këto
si
rrethana (krijimi i përkohshëm i ngarkesës me çështje të prapambetura në punën e gjykatës) është l
masë përshpejtuese e përkohshme marrja e një vendimi për rendin sipas të cilit do të trajtohen çështjet, në
bazë të urgjencës dhe rëndësisë së tyre. Por, me kalimin e kohës, urgjenca e një çështjeje rritet. Për pasojë,
shëm dhe se
duhet të
nëse kjo situatë kri ke vazhdon, del se përshpejtues të ë nuk janë të
marrë masa të tjera më të efektshme për t’i përmbushur kërkesat e nenit 6, pika 1”.
Reformat kombëtare:
Pas konsta mit kundër Gjermanisë për shkak të kohëzgjatjes së tepruar të procesit të bashkuar penal (19962006) në lidhje me paditësit, të cilët qenë dënuar me burgim të përjetshëm, sidomos për shkak të vonesave të
konsiderueshme përpara Gjykatës Kushtetuese Federale (mbi gjashtë vjet e një muaj për shkak të ngarkesës
jashtëzakonisht të madhe të punës me të cilën përballej asokohe Gjykata Kushtetuese Federale), Shte Gjerman
një sekretari të re gjyqësore, rekrutoi punonjës shtesë gjyqësorë dhe i thjeshtoi procedurat, ku
vendimmarrja iu ngarkua një trupe me tre gjyqtarë (çështja “Kaemena dhe Thöneböhn - Gjermani”, vendim
datë 22 prill 2009).
Në përgjithësi, detyrimi për Shtetet anëtare që këto t’i organizojnë sistemet gjyqësore të tyre në mënyrë të
ë që ta respektojnë të drejtën për t’u dëgjuar brenda një afa kohor të arsyeshëm i ka nxitur disa Shtete të
ndërmarrin reforma në shkallë të gjerë.
I ë është
i Sllovenisë (pas aktgjykimit të çështjes “Jakub - Sllovaki”, datë 28 maj 2006, mes të tjerash), e
cila ka kryer një varg reformash, përfshirë edhe një “reformë të madhe të Kodit të Procedurës Civile” më 15
tetor 2010, me një sërë risish të a si thjesh mi i rregullimeve për vënien në dispozicion të dokumenteve,
t të gjyqtarëve të çështjes, zgjerimin e zotësisë së
harmonizimin e procedurës për kundërsh min e cak
gjykatave për të vendosur për një çështje pa seancë dëgjimore, thjesh min e procedurave të trashëgimisë,
futjen e një procedure të thjeshtuar për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të vogla, zgjerimin e fushëveprimit të
rregullave ligjore që rregullojnë vendimet gjyqësore, futjen e mundësisë që gjykatat të caktojnë avokatë
mbrojtës të përbashkët për disa palë të një procesi të vetëm, kuĮzimin e mundësisë së gjykatave të apelit dhe
kasacionit për t’i kundërshtuar ose prishur vendimet e një gjykate të një shkalle më të ulët dhe për t’i rikthyer
për rigjykim79.
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Po aty, f 100 dhe 101.
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Rapo vjetor 2010 i Këshillit të Ministrave, f.137.
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Në mënyrë të ngjashme, në Republikën Çeke në Kodin e Procedurës Civile janë përfshirë disa ndryshime
procedurale në ǀŝƟn 2000, 2005, 2008 dhe 2009, që synonin zvogëlimin e ngarkesës së punës për gjyqtarët,
ƚŚũĞƐŚƟŵŝŶ e procedurave dhe parandalimin e vonesave. Ndër më të rëndësishmet janë: procedura e
zëvendësimit për gjyqtarët e anshëm; mundësia për të apeluar në thuajse të gjitha çështjet; detyrimi i
gjyqtarëve për t’i udhëzuar palët për të drejtat dhe detyrimet procedurale të tyre dhe për të nxitur zgjidhjet
miqësore; rregullat e reja të vendosura për të siguruar korrektesë të veçantë në çështjet e të drejtës familjare,
vendimmarrje të shpejtuar në proceset që kanë të bëjnë me fëmijët dhe mundësi ndërmjetësimi dhe zgjidhjeje
paqësore të mosmarrëveshjeve mes prindërve; një sistem i ri për vënien në dispozicion të dokumenteve të
gjykatave, duke u mbështetur në “prezumimin e vënies në dispozicion” dhe “seancën ƉģƌŐĂƟƚŽƌe” që synojnë t’i
bëjnë proceset më të përqendruara, në mënyrë që gjykata të mund marrë vendim për çështjen në një seancë të
vetme80.
Franca e miratoi planin pesëvjeçar të orienƟmit dhe programimit “ligj për drejtësi” më 9 shtator 2002, që synon
rritjen e efekƟǀŝƚĞƟƚ të drejtësisë në veçanƟ përmes shkurƟŵŝt të kohëzgjatjes së çështjeve civile dhe penale. Së
pari, është rritur shumë numri i punonjësve nëpër gjykata. 950 magjistra dhe 3500 punonjës të ^ŚƚĞƟƚ dhe
agjentë të shërbimeve gjyqësore u ƉůĂŶŝĮkuan për ǀŝƟn 2007. U rritën edhe burimet ĮŶanciare me më shumë se
11% për ǀŝƟn 2004 dhe 200581.
Ngarkesa e çështjeve penale të prapambetura të gjykatave dhe shqetësimi për të mbrojtur të drejtën për t’u
dëgjuar brenda një afĂƟ kohor të arsyeshëm e ka nxitur gjithashtu Francën të zbatojë procedura të
përshpejtuara në fushën e së drejtës penale. Ligji i datës 9 mars 2004 e zgjeroi fushën e veprimit të disa llojeve
të përzgjedhura të proceseve mbështetur në pëlqimin e të paditurit, si një zgjidhje në fushën penale, ndërkohë
që u fut një procedurë e re për gjykimet e menjëhershme në bazë të pranimit paraprak të fajësisë. Tani kohët e
fundit, ligji nr.2011-1862, datë 13 dhjetor 2011, për shpërndarjen e proceseve, miratuar në bazë të
propozimeve të paraqitura në raporƟn “Guinchard”82, e ka zgjeruar në mënyrë të konsiderueshme objekƟn e
kësaj procedure, si edhe të procedurave të tjera të përshpejtuara siç është përpunimi i çështjeve të thjeshta
dhe të vogla përmes një ordonnance pénale.
Prejardhja e vonesave: koha e përdorur në fakt nga gjyqtarët për veprimtaritë jashtëgjyqësore
Disa çështje të caktuara italiane dhe çështje të tjera tregojnë se pjesëmarrja e gjyqtarëve në veprimtaritë
jashtëgjyqësore të kërkuara me ligj siç është drejƟmi i komiteteve për parandalimin e krimit, vëzhgimin e
zgjedhjeve e kështu me radhë, e pakëson në mënyrë të konsiderueshme kohën që mund të përdorin për
seancat dëgjimore dhe dhënien e vendimeve. Prandaj ƐƚĂƟƐƟkat për numrin e punonjësve në gjyqësor mund të
jenë çorientuese sa i takon kohës efekƟve të përdorur për të gjykuar.
Shembull nga jurisprudenca
Kishte edhe shumë arsye të tjera për vonesat, në çështjen gjyqësore “Capuano”, por Gjykata vërente edhe se
“seanca dëgjimore u shty për më datën 24 janar 1978, por u bë më 31 janar, për shkak të një shtyrjeje tjetër të
shkaktuar nga zgjedhjet bashkiake”.
Reformat kombëtare:
Në Sllovaki, legjislacioni i ǀŝƟt 2003 për nëpunësit e gjykatave i cili hyri në fuqi më 1 janar 2004 fuƟ posƟn e
kryesekretarit të gjykatës për të mundësuar që personeli administraƟv të kryente detyra të ndryshme që nuk
kërkojnë angazhimin e gjyqtarëve.
Përdorimi sistĞŵĂƟŬ i trupave gjykuese në shkallën e parë
Përdorimi i trupave të gjyqtarëve, sipas parimit kolegjial, së bashku me administrimin ũŽĞĮŬĂƐ të personelit të
gjyqësorit, mund të përbëjë burim vonesash. Nëse një anëtar i trupit gjykues mungon ose nuk mund të marrë
pjesë ose është transferuar, seancat mund të shtyhen. Jurisprudenca e Gjykatës paraqet pamje të ŬģƟũ lloje
vonese nëpër gjykatat civile si edhe nëpër gjykatat penale. Për më tepër, megjithëse trupat gjykuese
konsiderohen si garanci e paanshmërisë dhe një standardi të lartë drejtësie, përdorimi i tyre edhe për çështje
dhe mosmarrëveshje për shuma të vogla kërkon një numër të konsiderueshëm gjyqtarësh.
Shembuj nga jurisprudenca në çështje civile:
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Aktgjykimiiçështjes“BentodaMotaͲPortugali”,datë28qershor2001ështënjëshembull.Nënjëçështjetë
vogël gjyqësore për përcaktimin e përgjegjësisë civile, dy seanca u shtynë për shkak të mungesës së një
gjyqtari të gjykatës së ulët. Ka pasur edhe vonesa të mëpasshme për arsye të tjera dhe më se 3 vjet janë
humburpasdorëzimittënjëaktͲekspertize.

ParimikolegjialështëgjykuarsinjëriprejshkaqevetëvonesavenëItali.

Reformatkombëtare:
Në Itali, ka pasur reforma në vitin 1995, të cilat futën gjyqtarët e paqes dhe në vitin 1999 vendosën trupat
gjykuese me gjyqtarë të vetëm. Është rritur ndjeshëm edhe juridiksioni i trupave me gjyqtar të vetëm në
shkallëneparë.Dekretifranceznr.98Ͳ1231,datë28dhjetor1998,eshtriupërdoriminegjyqtarittëvetëmnë
çështjetcivile.Përmëtepër,nëvitin2002,ufutënjugesdeproximité(“gjykatatvendore”)përt’umarrëme
paditëevogla83.

Shembujngajurisprudencanëçështjepenale:
Kjo vlen për gjykatat penale në disa shtete të caktuara kontraktuese ku një kryetar profesionist i trupës
gjykuesendihmohetngadygjyqtarëjoprofesionistë.

Reformatkombëtare:
Gjyqtariivetëmnëçështjetpenaleështëparashikuarnëdisashtetekontraktuesepërpaditëvogla.
ParashikuarmëparënëFrancëpërshkeljetëvoglanëpërgjykataterretheve,meligjinnr.95Ͳ125,datë8
shkurt1995,gjyqtariivetëmparashikohettëpunojëedhenëgjykatatpenalepërdisaveprasiçjanë
shkeljetekoditrrugor.



•Prejardhjaevonesave:pasivitetingaautoritetetgjyqësore



Pasiviteti i gjyqësorit, sidomos moskryerja e masave procedurale për një periudhë të caktuar, gjithmonë
konsiderohetngaGjykatasiepapranueshmenësenukshpjegohetsiduhetngaautoritetetkombëtare84.Nënjë
çështje portugeze (vetëm në frëngjishte), Gjykata nuk qe në gjendje ta pranonte një periudhë pasiviteti total
prejkatërvjetenjëmbëdhjetëmuajqëngaorvatjapërpajtimderinëvendiminpërgatitor85.

Shembujngajurisprudenca
Çështjafranceze“PironͲFrancë”86zbuloiperiudhatëshumtapasivitetinënjëçështjepërkonsolidiminetokës
bujqësore,kupaditësitekishinkundërshtuarcaktimineparcelave.Këtondodhënnëkomitetineriorganizimit
dhekonsolidimittëtokëssëDépartement,iciliedhavendimingjashtëvjetegjysmëpasvendimittëgjykatës
administrative,poredhenëvetëgjykatatadministrative,sidomosnëConseild'Etat,iciliedhavendiminkatër
vjetpasiçështjakaloipërparatij.


Nënjëçështjepenalegreke87ecilazgjatigatitetëvjetdheecilakaloinëapel,Gjykatavërentedisaperiudha
pasiviteti të shkaktuara nga autoritetet kombëtare. “Gjykata vëren se ka pasur disa periudha pasiviteti në
procesineapelitpërparaGjykatësPenaletëApelittëSelanikut.Pasipaditësikishtedepozituarankesënmë18
shkurt1988,çështjambetipasivembinjëviteshtatëmuajgjersaufutnëlistëpërseancëtëparëmë6tetor
1989.Përmëtepër,pasdatës6tetor1989,çështjesiundryshuavendinëlistëkatërherë:19prill1991,8shkurt
1993,5dhjetor1994dhe12shkurt1996”.


Nëaktgjykimineçështjes“LaventsͲLetoni”(vetëmnëfrëngjishte),Gjykataekritikoiperiudhënprejdhjetëvjet
e28ditëqëkishtekaluarqëngatërheqjaenjëgrupigjyqtarëshderinërifillimineçështjespërparanjëtrupetë
regjykuese.


Nëaktgjykimineçështjes“Santilli”,datë19shkurt1991,Gjykatakonstatoiseprocesiqëkishtezgjaturthuajse
gjashtëvjetenëntëmuajishtenëshkeljetënenit6,pika1,dheekritikoigjykatëneulët,ecilakishte“lejuar
kalimperiudhashtepërtëgjatadhekaqenëtërësishtpasivepërthuajsedyvjet(23qershor1982Ͳ20qershor
1984)."
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LigjiorientuesdheprogramuespërDrejtësinë,9shtator2002.
Përshembull,njëpasivitetitillëmundtëshpjegohetnganjëkërkesëpërndihmëgjyqësorendërkombëtare.
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Aktgjykimiiçështjes“RegoChavesFernandesͲPortugali”,datë21mars2002;Shihedheaktgjykimineçështjes“CondéͲ
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Aktgjykimiiçështjes“PortingtonͲGreqi”,datë23shtator1998.
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Në çështjen “Leandro da Silva- Luksemburg”, vendim datë 11 shkurt 2010, Gjykata konstatoi se edhe pse
gjyqtari e kishte ndryshuar disa herë kalendarin e seancave, procesi kishte zgjatur katër vjet në shkallën e parë
kohor të arsyeshëm” të
të gjyqësorit, që nuk mund të konsiderohet e përputhshme me kriterin e
parashikuar në nenin 6, pika 1.
Çështja “Delic - Kroaci"88 zbulon mosfunksionimin e
lloji në r n e disa mosmarrëveshjeve civile të çelura
t në çdo autoritet:
nga paditësi kundër disa të pandehurve të ndryshëm. Gjykata nënvizon periudhat e
2 vjet e 10 muaj në njërin, 2,5 vjet në tjetrin, më shumë se 1 vit në një të tretë, 1 vit e 6 muaj në të katër n.
Në çështjen “AtanasoviđͲish-Republika Jugosllave e Maqedonisë”, një gjykatë e shkallës së parë qëndroi pasive
pa asnjë arsye të dukshme, çka bëri që procesi të zvarritej disa vjet.
Reformat kombëtare:
Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë miratoi një ligj të ri për proceset civile në shtator 2005. Ky tekst synonte
n 2005 është
kryesisht rritjen e efek vite t të procedurës civile dhe shkur min e kohëzgjatjes së saj. Në
miratuar edhe një ligj i ri për përmbarimin. Krahas këtyre, në shkurt 2009 është ngritur në të gjitha gjykatat e
informacioni dhe menaxhimi të çështjeve. Të gjitha çështjet janë regjistruar në
brendshme një sistem aut
të që prej datës 15 shtator 2009, dhe duke Įůluar nga data 1 janar 2010 regjistrimi, monitorimi dhe menaxhimi i
çështjeve do të bëhet vetëm përmes
sistemi89.
Prejardhja e vonesave: pasivite i gjykatave dhe rregullat për provat
Pasivite , pavarësisht nëse është absolut apo rela v (për shembull, kur audiencat caktohen larg njëra-tjetrës),
shpesh ka pasoja lidhur me nevojën për paraqitjen e provave. Palëve mund t’u duhet ta përditësojnë
apo ĮŶanciar të nevojshëm për çuarjen përpara të çështjes.
vazhdimisht informacionin fa
Shembull nga jurisprudenca
Aktgjykimi i çështjes “Kubiznakova- Republika Çeke”, datë 21 qershor 2005 (vetëm në frëngjishte), është një
shembull veçanërisht i mirë. Çështja në alë kishte të bënte me ushtrimin e autorite prindëror përpara një
divorci dhe ritmi i ngadaltë i procesit i detyronte palët ta përditësonin informacionin për të ardhurat, çka solli
kundërsh me nga pala tjetër.
Prejardhja e vonesës: mangësi në sistem të rregullores procedurale
Ndonjëherë Gjykata i
kon shkaqet e vonesës të lidhura në mënyrë të vetve shme me legjislacionin e
brendshëm, çka kërkon reforma madhore. Kjo situatë është karakteris ke për disa Shtete të lindjes, si Polonia,
Sllovenia, Kroacia, Ukraina, Hungaria dhe Bullgaria ku rregullat procedurale mundësonin rishqyr
n pa fund të
të njëjtave çështje: në aktgjykimin e çështjes “Wierciszewska- Poloni”, datë 25 nëntor 2003, Gjykata Evropiane e
nënvizon kështu këtë mosfunksionim: “Vonesa është shkaktuar kryesisht nga rimarrja në shqyr m e çështjes.
Megjithëse Gjykata nuk i ka pozitat për të analizuar cilësinë juridike të jurisprudencës së gjykatave të
brendshme, ajo konsideron se, meqë rimarrja në shqyr m e çështjeve zakonisht vendoset si pasojë e gabimeve
të kryera nga gjykatat e ulëta, përsëritja e vendimeve të a brenda një procesi të vetëm dëshmon mangësi të
rënda të sistemit gjyqësor” 90.
Shembull nga jurisprudenca
Në aktgjykimin e çështjes “Floarea Pop- Rumani”, datë 6 prill 2010, Gjykata konstatoi se një prej shkaqeve
kryesore të vonesave në një çështje për përgjegjësinë administra ve e cila kishte zgjatur 7 vjet e 10 muaj qe
e që nuk do t’ia lejonte gjykatës ta shtynte në mënyrë të përsëritur procesin.
mungesa e një dispozite
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Aktgjykim i datës 27 qershor 2002.
Rapo vjetor 2010 i Këshillit të Ministrave, f.135.

90

Edhe aktgjykimet e mëposhtme: “Pavlyulynets - Ukrainë”, datë 6 shtator 2005, “Carstea& Grecu - Rumani”, datë 15 qershor 2006, “Ferlic Slloveni”, datë 6 prill 2005 (pika 46).
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Aktgjykimi i çështjes “Horvat - Kroaci”, datë 26 korrik 2001; ose “Preloznik dhe të tjerë - Republika Sllovake”.
Reformat kombëtare:
Masat që marrin Shtetet lidhur me zgjidhjen e ŬģƟũ problemi jepen në një dokument publik: “Lista e masave me
natyrë të përgjithshme të miratuara për parandalimin e shkeljeve të reja të Konventës Evropiane për të Drejtat
e Njeriut. Masat e komunikuara Këshillit të Ministrave gjatë kontrollit të ekzekuƟmit të aktgjykimeve dhe
vendimeve sipas kushteve të Konventës (zbĂƟŵŝ i neneve të mëparshme 32 dhe 54 dhe nenit 46)”, përditësuar
në maj 200691.
Kështu, në Kroaci, reformimi i rregullave të procedurës civile në viƟn 2003, lidheshin në veçanƟ me këtë
problem.
Prejardhja e vonesave: VëƐŚƟƌģƐŝƚģ e ůŝŶĚƵra nga ĞŬǌŝƐƚenca e gjykatave admŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ dhe gjyqësore
Dy lloje gjykatash ekzistojnë në një sërë vendesh, për shembull në Greqi, Francë, Belgjikë dhe Austri, dhe janë
pjesë integrale e kulturave gjyqësore të tyre. Ndonjëherë kjo mund të sjellë vonesa. Nëse procesi zhvillohet
paralelisht në të dy sistemet, paditësit mund të jenë të pasigurt se cila gjykatë ka kompetencë ose mund të ketë
pezullim të procesit.
ShemďƵůů nga jƵƌŝƐƉrƵĚenca
Aktgjykimi i çështjes “Nouhaud- Francë” (vetëm në frëngjisht) ofron një ilustrim të qartë të problemeve të
shkaktuara nga ky lloj organizimi, në lidhje me shtrimin me forcë në spital psikiatrik, që bie në objekƟn si të
gjykatës administrĂƟve (ligjshmëria e urdhrit të prefekƟƚ) dhe të gjykatës gjyqësore rajonale (përshtatshmëria e
urdhrit të ndalimit). Kjo mbivendosje kompetence solli pezullim të procesit në gjykatën gjyqësore në pritje të
një vendimi nga gjykata administraƟve, ku procesi zgũĂƟ tre vjet e gjysmë vetëm në Conseil d’Etat, kohë të cilën
Gjykata e konsideroi si të tepruar.
Në çështjen “Obermeir”92, ndërveprimi mes procesit administraƟv dhe aƟj gjyqësor lidhur me pushimin e
personave me ĂŌģƐŝ të kuĮǌƵĂra qe shkaku kryesor i vonesave.
2. Vonesat që ndodŚŝn në Įůlŝŵ dhe në ĨƵŶd të ƉƌoĐĞƐŝƚ
Prejardhja e vonesës: ŵŝƌĂƟŵŝ ose refƵzŝmŝ me vonesë ŝ një kërkese Ɖër ndŝhmë ůŝgjore
Për të siguruar respekƟmin e të drejtave të palës mbrojtëse, kërkesa për ndihmë ligjore që mundëson
cakƟmin e një ĂǀŽŬĂƟ dhe ndonjëherë kushtet për vijimin e ĂƵƚŽƌŝƚĞƟ nga paditësi në łĂlë shpesh e
vonojnë cakƟmin e seancës së parë në gjykatë.
ShemďƵůů nga jƵƌŝƐƉrƵĚenca
Në çështjen “Mangulade Pinto- Francë”, datë 9 prill 2002, GJEDNJ e krŝƟkoi kohëzgjatjen e procesit prej
shtatë muajsh nga data 17 prill 1997, data e kërkesës për ndihmë ligjore e formuluar nga paditësi që ai të
ƉģƌŐĂƟƐƚĞ apelin në kasacion, deri më 26 nëntor 1997, data kur zyra e ndihmës ligjore ia hodhi poshtë
kërkesën.
Prejardhja e vonesave: MostŚŝƌƌũĂ e ƉĂůģǀe, dëshŵŝƚĂƌģve ose të ƉĂĚŝƚƵrve, ose ŇĞƚëtŚŝƌƌũĞƚ
e ƉĂůŝŐjshme
Zakonisht ky është një problem i lidhur me sekretaritë e gjykatave kur e kanë këto monopolin e ŇĞƚëthirrjeve,
por lidhet edhe me rregulloret e keqpërshtatura.
ShemďƵůů nga jƵƌŝƐƉrƵĚenca
Në aktgjykimin e çështjes “Roubies- Greqi, datë 30 prill 2009, lidhur me çështje vërtetësie testamĞŶƟ͕
Gjykata vërente se gjykatës së brendshme i qenë dashur 26 muaj të siguronte dëshmitë e katër
dëshmitarëve, çka, së bashku me faktorë të tjerë, kishte çuar në kohëzgjatje të tepruar të procesit prej 14
vjetësh. Në një tjetër çështje, konkreƟsht “Mincheva - Bullgari”, vendim datë 2 shtator 2010, Gjykata
konstatonte se autoritetet bullgare nuk kishin qenë në gjendje të thërrisnin ligjërisht një palë që të paraqitej
në një çështje civile familjare.
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Gjendet në hapësirën në internet të GJEDNJ-së: hƩƉ://www.ehcr.coe.int/ehcr
Aktgjykimi i çështjes “Obermeir - Austri”, datë 28 qershor 1990.
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Në aktgjykimin e çështjes “Djangozov- Bullgari”, datë 8 tetor 2004, Gjykata vërente, në mbrojtje të
autoriteteve gjyqësore, se krahas periudhave të ƉĂƐŝǀŝƚĞƟt të pashpjeguar, dy seanca qenë shtyrë ngaqë pala
e paditur nuk qe thirrur siç duhej në një çështje shpiłeje ku aspektet penale kishin epërsi mbi ato civile (pika
39).
Gjykata mbështet argumenƟn e paditësit sipas të cilit gjykata nuk e ka përmbushur detyrimin e saj për
të siguruar paraqitjen e dëshmitarëve në çështjen “Volf”93, çka çoi në shtyrje të përsëritura të
seancave gjyqësore.
Reformat kombëtare:
Në ǀŝƟn 2007, Bullgaria miratoi një kod të ri të procedurës civile me synimin kryesor pëƌƐŚƉĞũƟŵŝŶ e proceseve
gjyqësore. Në ǀĞĕĂŶƟ͕ ky kod i ri synonte përqendrimin e hapave heƟŵŽƌģ në shkallën e parë dhe kuĮzimin e
kërkesave në shkallën e apelit dhe në lidhje me interpreƟmin e ligjit94.
Në Kroaci, në viƟn 2003 reforma e proceseve civile i ka ndryshuar rregullat e lidhura me thirrje të Ɵůůa për t’u
paraqitur në sallën e gjyqit, në mënyrë që të evitohen vonesat (nenet 66-79 të Ligjit datë 14 korrik 2003)95.
Në Suedi, për ta përmirësuar dorëzimin e Ōesave për gjyq, autoritetet kombëtare janë mbështetur në shoqëri
private, shërbimet e të cilave paguhen vetëm nëse ŌĞƐĂƚ për gjyq dorëzohen me sukses96.
Prejardhja e vonesës: koha e ĐĂŬƟŵŝƚ të gjyqtarŝƚ që drejton procedurën
Kjo lloj vonese është më serioze kur një çështje procedohet përpara disa autoriteteve të njëpasnjëshme dhe ku
ĐĂŬƟŵĞƚ e gjyqtarëve, në çdo fazë, janë shkaku i një vonese tjetër shtesë.
Shembuj nga jurŝsprudenca:
Aktgjykimi i çështjes “MĂƌƟĂů Lemoine- Francë”, datë 29 prill 2003, ka të bëjë me një mosmarrëveshje pronësie
të përbashkët, e cila zgjaƟ͕ në katër shkallët e gjykimit, 7 vjet e 8 muaj; duke qenë veprimtari e gjykatave,
gjyqtarët evropianë caktojnë vetëm një periudhë në të cilën ngrenë çështjen e vonesës të pajusƟĮkuar, e cila,
sipas tyre, shkaktohet vetëm nga autoritetet e brendshme: afaƟ prej tetë muajsh për caŬƟŵŝŶ e këshilltarit
ligjor nga gjykata e lartë e apelit qe një afat i tepruar.
Prejardhja e vonesave: hyrja në ĨƵƋŝ me vonesë e akteve ŶģŶůŝgjore të domosdoshme
Gjykata i ka kriƟŬƵĂƌ këto vonesa, të cilat i vendosin në pozita shumë të pafavorshme palët e proceseve. Mund
të propozohej një detyrim për autoritetet administraƟve që këto t’i nxjerrin aktet e nevojshme nënligjore në
ǌďĂƟŵ të akteve ligjore brenda një “afĂƟ kohor të arsyeshëm”.
Shembuj nga jurŝsprudenca:
Në aktgjykimin e çështjes “Vallée- Francë”, datë 26 prill 1994, ku kërkohej korrektesë e jashtëzakonshme duke
pasur parasysh gjendjen shëndetësore të paditësve, të cilët qenë të infektuar me virusin HIV, kishte kaluar një
vit e gjysmë që nga boƟmi i ligjit të datës 31 dhjetor 1991 i cili parashikonte kompensim të vikƟŵĂǀe të
transfuzioneve me gjak të kontaminuar deri në vendimin zbatues të datës 12 korrik 199397.
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Aktgjykimi i çështjes “Volf - Republika Çeke”, datë 6 shtator 2005.
.
RapoƌƟ vjetor 2010 i Këshillit të Ministrave, f.131.
95
Rezoluta ResDH(2005)60 lidhur me aktgjykimet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në çështjen “Horvat” dhe 9
çështje të tjera kundër Kroacisë.
96
RapoƌƟ i Grupit të Posaçëm të Punës “Menaxhimi i kohës në sistemet e drejtësisë: studim i Evropës së Veriut”
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(CEPEJ(2006)14).
97

Në Francë një autoritetet ekzekuƟv i cili nuk nxjerr aktet nënligjore mund të gjobitet nga gjykatat ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ gjersa të
bëjë hapat e nevojshëm, por këto gjoba shtrënguese vendosen vetëm në rastet kur është vonuar nxjerrja e akteve nënligjore
(vendim i Conseil d’Etat, datë 28 korrik 2000, AssociaƟŽŶ&ƌĂnce. NatuƌeEnviƌonnement)
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Nëçështjen“PoēuēaͲKroaci”,vendimdatë29shtator2006(ndërtëtjera)shkeljaekonstatuarkishtetëbënte
kryesishtmenjëboshllëkligjor,tëkrijuarnëvitin1998nganjëvendimiGjykatësKushtetueseqëishpalltedisa
dispozita legjislative për të drejtat për pension si jo kushtetuese, çka solli paraqitjen e më shumë se 427.800
kërkesavenëzyratrajonaletëFondittëPensioneve.Legjislacioniinevojshëmpërmbushjenekëtijboshllëku
ligjorumiratuanë2004dhe200598.



•Prejardhjaevonesave:kalimimevonesëidosjessëçështjesngagjykataeshkallëssëparëtekgjykata
eapelitosevonesanëvëniennëdispoziciontëprovave


Ky problem pasqyron keqfunksionim si në organizimin e sekretarive të gjykatave ashtu edhe në kalimin e
dosjeve.

Shembujngajurisprudenca:
Aktgjykimiiçështjes“MartinsMoreiraͲPortugali”,ofronnjëilustrimngaedrejtacivile:“pasipaditësie
depozitoiapeliminmë13tetor1982,sekretariaegjykatësnëEvorapritigjermë23qershor1983përt’ia
kaluardosjensekretarisësëgjykatëssëapelit.Gjatëkësajperiudhe,ajovetëmsaverifikoinësenëdosjeqenë
përfshirëparashtrimetendryshmedhepërpiloinjëpasqyrëtëkostovedheshpenzimevetëlidhurame
procesinnëshkallëtëparë”.


Vonesatëtillamundtëprekinedheprocesetpenaledheapelimetpërinterpretimineligjit,sikurseduketnë
aktgjykimineçështjes“BunkateͲVendeteUlëta”,datë26maj1993,kuGjykataekritikontekohënprej15muaj
e gjysmë që kishte kaluar që nga apelimi i paditësit për interpretimin e ligjit deri në mbërritjen e dosjes së
çështjesnëGjykatëneLartë(pika22).

Reformatkombëtare:
Nëçështjen“BorankovaͲRepublikaÇeke”,vendimdatë21maj2003,njëprejshkaqevetëvonesëskaqenë
përcjelljaevonuaredisadokumentevetëcaktuara.Nëvitin2009hyrinëfuqinjëligjiriqëfutipërcjelljen
elektroniketëdokumentevepërmeskutivepostareelektronike.Kyligjështëmëifunditinjëvargureformash
tëprocedurëscivile,menjësistemtëripërvëniennëdispoziciontëdokumentevetëgjykatave,dukeu
mbështeturnë“prezumiminevëniesnëdispozicion”dhe“seancënpërgatitore”qësynojnët’ibëjnëproceset
99
mëtëpërqendruara,nëmënyrëqëgjykatatëmundmarrëvendimpërçështjennënjëseancëtëvetme .



•Prejardhjaevonesave:mosmarrëveshjetlidhurmegjykatënkompetente



Nëaktgjykimineçështjes“MihalkovͲBullgari”,datë10prill2008,Gjykatavërentesevonesatkryesorekishin
ndodhurgjatëfazësproceduralefillestare,nëlidhjemeçështjenekompetencëssëgjykatës.Gjykataarrintenë
përfundimin se periudha prej tre vjetësh për të zgjidhur çështjen se cila gjykatë kishte kompetencë qe
qartësishtetepruarsaitakonnjëproblemiproceduraltëfazësfillestare.




•Prejardhjaevonesës:sjelljaeaktorëvetëtjerënëprocesingjyqësor:
Ͳ avokatët: mund të jetë një grevë e avokatëve që shkakton vonesa në përcaktimin e kalendarit të seancave
gjyqësore,sinëçështjen“Calvelli”dhenëçështjen“CiglioͲItali”,datë17janar2002100:Shtetiduhett’ikufizojë
pasojatmbifunksioniminegjykatave.Kështu,Gjykataerrëzonargumentineqeverisësepjesamëemadhee
vonesësështëshkaktuarngagrevaeavokatëve,dukevërejturseështëdetyrëeShteteveKontraktueseqët’i
organizojnë sistemet gjyqësore të tyre në mënyrë të tillë që gjykatat të mund të sigurojnë të drejtën e të
gjithëvepërtëpasurnjëvendimtëformëssëprerë(aktgjykimiiçështjes“TsiliraͲGreqi”,datë22maj2008).


Vonesa shkakton edhe moskorrektesa e një avokati në rolin e tij si përfaqësues i njërës prej palëve, si në
çështjen “Intiba Ͳ Turqi”, datë 24 maj 2005, ku Gjykata vërente se në zgjatjen e procedurës kishinkontribuar
kryesisht paditësi dhe avokatët e tij. (Thuajse një vit vonesë u ngarkohej atyre). Ndonjëherë në vonesë merr
pjesëedhepaditësi,përmeskundërshtimittëdisaavokatëveradhazi:Aktgjykimiiçështjes“KlameckiͲPoloni”,
datë28mars2002.
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Raportivjetor2008iKëshillittëMinistrave,f.124.
Raportivjetor2009iKëshillittëMinistrave,f.121.
100
Shihedheaktgjykimineçështjes"PapageorgiouͲGreqi”,datë22tetor1997(7muajgrevë).
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ͲNoterët101:Nëkëtëçështje,dhomaenoterëvepërtëgjithëParisinemëroinjënotertërimë3tetor1996,pra
gati 5 vjet pas aktgjykimit të datës 17 dhjetor 1991. “Sa i takon mungesës së korrektesës së këtij noteri, kjo
ështënënvizuarnëveçantingakërkesateadministratorit”,nënvizonGJEDNJ(pika41dhe42).
Ͳ organet publike jozyrtare: Njësitë e pushtetit vendor (Këshilli i një qarku në aktgjykimin e çështjes “H –
Mbretëriae Bashkuar, datë8 korrik 1987), ose organizatat etjerapublike siç janë shërbimet sociale vendore
(zyrasocialeeHelsinkit)102ebëjnëmepërgjegjësiShtetinnësenukveprojnëmekorrektesënenevojshmekuru
kërkohetmendimosekurndërhyjnënëkuadërtëproceduraveligjore.Porpërgjegjësiaukthehetgjykatavetë
përfshirasautakonvonesavetëpërshtatshme.


Shembujngajurisprudenca:Sjelljaesigurimeveshoqërorengrihetnëçështjen“Robins–MbretëriaeBashkuar,
datë23shtator1987:“Gjykatarikujtonpërmëtepërse,kurukërkojnëmendimautoritetevetëtjera,gjykatat
vazhdojnëtëmbajnëpërgjegjësipërrespektimineafateve”.


Çështja “EkholmͲ Finlandë”, vendim datë 24 qershor 2007, kishte të bënte me procesin përpara gjykatave
administrativelidhurmenjëmosmarrëveshjegati16Ͳvjeçaremesdisafqinjëvepërshqetësimetëjetësprivate
që kishin në një mospranim, për thuajse 10 vjet, nga autoritetet kompetente (Këshilli Vendor i Shëndetit në
land)përtëzbatuarvendimetgjyqësoretëformëssëprerënëpërgjigjetëankesavesëpaditësve.

Reformatkombëtare:
Në Francë, Ligji nr.2004Ͳ439, datë 26 maj 2004, për reformimin e procedurës së divorcit, përfshinte një sërë
dispozitashqësynoninpërshpejtimineveprimevenoterialepërzgjidhjenetëdrejtavembipronënqëlindinnga
marrëdhënia bashkëshortore, duke parashikuar emërimin e një agjenti përfaqësues për t’u marrë me këtë
aspekt që në fillim të procesit, në mënyrë provizore, duke u kërkuar palëve që, në mënyrë që të pranohet
kërkesapërdivorc,tëpropozojnëzgjidhjetëinteresavembipasurinëdhe,nëfund,dukeudhënëmundësiatyre
takonfirmojnëkëtëmarrëveshjenëtëgjithafazateprocesit.



•Prejardhjaevonesave:reformaelegjislacionitgjatëprocesit



Reforma e procedurës civile ose penale kur çështjet janë në proces e sipër mund të bëjë që kompetenca e
gjykimit të kalojë nga një gjykatë tek një tjetër, çka kërkon kohë për përcjelljen e dosjeve dhe të
dokumentacionit procedural dhe caktimin e gjyqtarëve të rinj, të cilët pastaj duhet të njihen me çështjet
përparasetëcaktojnëseancat.


Shembujngajurisprudenca:Aktgjykimiiçështjes“KrastanovͲBullgari”,datë30shtator2004,ofronnjëilustrim
të mirë. Meqë Gjykata e Lartë e Kasacionit nuk kishte më kompetencë pas reformës së kodit të procedurës
civile,GjykataeLartëiapërcolliapelimetnjëgjykateapelitësapokrijuar.Më28tetor1997,çështjaiupërcoll
Gjykatës së Lartë, kodi i ri i procedurës civile hyri në fuqi më 1 prill 1998 dhe më pas apelimet iu përcollën
gjykatavetërejatëapelit,procesetrinisënnëgjykatëneretëapelitmë9korrik1998dheseancatuzhvilluan
ngamuajitetor1998derinëprill1999,dukekulmuarmevendiminegjykatëssëapelitmë5maj1999,pranjë
viteshtatëmuajpaskalimitpërherëtëparënëGjykatëneLartë.Nëçështjen“DimovͲBullgari”,vendimdatë8
mars2007,Gjykatashpallisemundtëpranontesedisavonesaqëprekninprocesinnëfjalëqenëshkaktuarnga
reforma e sistemit gjyqësor bullgar, por njëri prej shkaqeve kryesore të vonesës vinte përpara fillimit të
reformësmë1prill1998.


Në një çështje italiane103, u fut në zbatim procedura që rregullonte mosmarrëveshjet përpara gjykatës për
marrëdhëniet e punës, ndërkohë që çështja ishte në proces e sipër. Kjo i dha kompetencë gjykatës së
magjistraturës në shkallë të parë dhe gjykatës së rrethit në apel, por nuk zbatohej për çështjet ekzistuese.
Mirëpo,legjislacioniirisollisirezultatnjëpezullimgatikatërvjeçartëprocesitpërparagjyqtarittëparëhetues.



•Prejardhjaevonesave:dispozitanërregulloreteprocedurëscivileosepenaletëcilatmundtëprëdoren
përtëpenguarosevonuarprocesin,pamasambrojtëse


101

Aktgjykimiiçështjes“DumasͲFrancë”,datë23shtator2003.
Aktgjykimiiçështjes“NuutinenͲFinlandë”,datë27qershor2000:pika114–118.
103
Aktgjykimiiçështjes“VocaturoͲItali”,datë24maj1991.
102
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Palët kanë mundur të përdorin disa dispozita të caktuara të procedurës civile ose penale për t’i vonuar
proceset,siçështërastiiishͲsistemititaliankuprocesipezullohejautomatikishtkurnjëpalëekundërshtonte
kompetencën e gjykatës civile dhe ku palëve në çështjet penale u lejohej të paraqisnin dëshmi të reja gjatë
gjithëprocesit,panjësistemafatesh.

Reformatkombëtare:
NëFrancë,pasnjërelacionitëvitit2004përMinistrineDrejtësisë,dekretinr.2055Ͳ1078,datë28dhjetor2005
lidhurmeprocedurëncivile,disaproceduratëcaktuaraekzekutimidheprocedurëneriemërtimitnënenin23
parashikon një “kalendar të fiksuar” që nxirret nga gjyqtari në marrëveshje me avokatët e palëve, shprehur
kështu: “Kalendari përfshin numrin e parashikueshëm dhe datën e shkëmbimeve të përfundimeve, datën e
mbylljes,atëtëdebatevedhe,nëpërjashtimtëparagrafittëparëdhetëdytëtënenit540,datëneshpallëssë
vendimit. (...) Afati i parashikuar në kalendar nuk mund të shtyhet pa një shkak serioz dhe të justifikuar
rregullisht”. Gjithashtu, janë marrë masa ekuivalente për të rregulluar përgatitjet për gjykimin e çështjes nga
gjyqtari në proces në seancë dëgjimore (të zbatueshme në shumë gjykata: gjykatat e rretheve, gjykatat
industriale,gjykatattregtare,etj.)sipasDekretitnr.2010Ͳ1165,datë1tetor2010,përkushtetepërdorimittë
proceduravemeshkrim,qëlejonedhe“kalendarëtproceduralë”.




Sikurseenënvizonprof.Fricero,“përcaktimiinjëkalendarimbronafatinkohortëarsyeshëmnënjëproces
104
gjyqësor,nëbashkëpunimtëngushtëmepalëtndërgjygjëse” .
•Prejardhjaevonesave:problemenëlidhjemedëshmitarëtnëcilësinëeekspertit



Vonesatelidhuramendërhyrjenenjëapomëshumëekspertëvenëprocedurëjanëshumëtëzakonshmenë
procesetcivile,penaledheadministrativedhepërkojnëmesituatatëndryshme:



•Prejardhjaevonesave:Vonesanëcaktimineekspertëvepërshkaktëpasivitetittëgjyqësorit



MegjithësenëDanimarkëpalëtmundtëpropozojnëcaktimineekspertëve,sipasligjitpërdhënienedrejtësisë
gjykatatnukjanëtëdetyruaratëbiendakordmeto.Nëaktgjykimineçështjessëlartpërmendur“A.dhetëtjerë
ͲDanimarkë”,Gjykataekritikontegjykatëndanezesepseukishtelejuarpalëvetënegocioninthuajsedyvjetse
cilëtduheshincaktuarsiekspertëdheçfarëpyetjesht’ubëheshin,pandërhyrëasnjëherë(pika80).



•Prejardhjaevonesave:ekspertëqënukepërmbushinmandatin



Situata të tilla krijojnë vështirësi dhe vonesa dhe sjellin kërkesa për opinion të dytë. Gjykata e ka theksuar
vazhdimisht se megjithëse ekspertët kanë autonomi të plotë në përpilimin e aktͲekspertizave, ata janë
sidoqoftëobjektmbikëqyrjejengagjykata,çkaduhettësigurojëqëvlerësimeteekspertëvetëkryhensiduhet.

Shembullngajurisprudenca
Në aktgjykimin e çështjes“Versini Ͳ Francë”,datë10 korrik 2001 (vetëm në frëngjishte), Gjykata konstatoi se
ekspertët e kishin kapërcyer objektin e detyrës, e cila ishte thjesht vlerësimi i dëmit. Kjo bëri që paditësi të
kërkonteopiniontëdytë,dukeezgjaturkështuprocesin.



•Prejardhjaevonesave:afatiqëicaktongjykataekspertitnukmundtështyhetnëshkallëtëekzagjeruar



Në aktgjykimin e çështjes “Pena Ͳ Portugali”, datë 18 dhjetor 2003 (vetëm në frëngjishte), Gjykata nxirrte në
pahsevlerësimiekspertitqepjesëeprocesitgjyqësornënmbikëqyrjenegjykatës,ecilambantepërgjegjësi
përzhvilliminepërshpejtuartëçështjes.Kjolidhejmenjëçështjenëtëcilënnjëlaboratorishkencorshtetërori
qekërkuartadepozitonteraportinbrenda60ditëve,pramë19nëntor1996,porekishtedorëzuarjomëparë
semë15maj2000,pasigjykatacivilekishtemiratuardisashtyrjeafati105.
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“Procédurecivilechronique”,NathalieFricero,PierreJulien,nëDalloz,Nr.8f.546.
Shihedhe:Aktgjykimineçështjes“MolinInsaatͲTurqi”,datë11janar2005.
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Nënjëçështjegreke,gjykataeapelitkishtekërkuaraktͲekspertizëmë15shkurt1994,porekspertinecaktoijo
më parë se data 16 shtator 1994. Pas një seance më 21 mars 1995, gjykata e apelit vendosi ta rimerrte në
shqyrtimçështjendhetathërristepërsëriekspertinpërshpjegimetëmëtejshme,porseancauzhvilluajomë
parësedata8prill1997.Aktgjykimiudhamë28korrik1997,porubotuajomëparëse22maj1998.


Çështja“Capuano”,lidhurmetëdrejtëneservitudit,ështënjëtjetërshumëshembullimirëiproblemeveqë
lindin nga aktͲekspertizat. Më 14 mars 1978, gjykata i caktoi ekspertit të caktuar prej saj 60 ditë afat për
dorëzimineaktitporpasvonesashtëshumtaaktͲekspertizauparaqitjomëparësedata5korrik1979,passë
cilësmenjëherënjëraprejdepozitoinjëkërkesëpërnjëaktͲekspertizënganjëekspertprivat.



•Prejardhjaevonesave:Mospenalizimiiekspertëvenërastmungesekorrektese



PërsëriGjykataEvropianeekritikonpasivitetinegjykatave,duketheksuarse“ekspertipunonnëkuadërtë
procesit gjyqësor në mbikëqyrjen e gjyqtarit, i cili mban përgjegjësinë për përgatitjen dhe zhvillimin me
shpejtësitëgjykimit”106.

Shembullngajurisprudenca
Njëpjesëenxjerrëngaaktgjykimiiçështjes“ZappiaͲItali”,datë29gusht1996(23vjetprocespërnjëçështjetë
thjeshtë dhe ende të pambyllur mbi përgjegjësinë kontraktore dhe ekzekutimin e vendimit) ilustron radhën
kohoretështyrjevetëseancaveqëmundtëndodhinnëkohëzgjatjeneproceseve:“Më27mars1985,pasnjë
shtyrjejetëvendosurngagjykatakryesisht,gjyqtaricaktoinjëekspert,iciliebëribetiminmë25shtator1985.
Seancat e caktuara për më 26 shkurt dhe 25 qershor 1986 u desh të shtyheshin, meqë eksperti nuk e kishte
depozituaraktͲekspertizënbrendaafatitgjashtëdhjetëditor.Seancaecaktuarpërmë26nëntor1986nukmund
tëzhvillohejsepseqetransferuargjyqtari.”


Në një çështje tjetër, Gjykata kishte këtë për të thënë lidhur me mungesën e nismës nga ana e gjykatës:
“Gjykata vëren se dy rikujtesat nisur ekspertit nga gjyqtari që përgatiste çështjen për gjykim, e para prej të
cilave,përmëtepër,erdhimësepesëmuajpasskadimittëafatitnjëmujortëcaktuarmë4korrik1980...nuke
kanëarriturefektinedëshiruardhesepërrrjedhojëekspertiduhejtëishtezëvendësuar.”Aktgjykimiiçështjes
“DiPedeͲItali”,datë26shtator1996(proceduracivile).


Gjykataedënonsjelljenegjykatësnënjëçështjekupaditësikishtepasursuksesnëkërkesënetijpëropiniontë
ri të një eksperti. Ajo nënvizon se “gjykata e brendshme nuk qe nën detyrimin për të miratuar kërkesën për
opinion tjetër eksperti sa herë që e kërkonte paditësi. Vetë gjykata ka autoritetin të vendosë si ta zhvillojë
procesin dhe, në veçanti, çfarë provash të marrë” (pika 30107). Gjykata çmon se vonesa e ndodhur gjatë
periudhës20nëntor2001deri7maj2003katëbëjëmepërgjegjësinëepërbashkëtmespaditësitdhegjykatës.


Në një çështje në fushën e legjislacionit të ndërtimit, që kishte zgjatur 15 vjet, Gjykata vërente se njëra prej
arsyevepërkëtëkohëzgjatjetëtepruartëprocesitishteseaktͲekspertizaekërkuarngagjykataeshkallëssë
parëpërt’udorëzuarbrendatremuajvengadataekërkesëskishtemarrëtrevjetegjysmëpaasnjëarsyetë
fortë(aktgjykimiiçështjes“RawaydheWeraͲBelgjikë”,datë27nëntor2007.Pokështu,nënjëçështjepërnjë
dëmtim trupor, e cila kishte zgjatur 16 vjet e 7 muaj, Gjykata e pranonte se për çështjen kishin qenë të
nevojshmedisaopinionetëekspertittëcilatkishindashurnjëfarëkohepërt’upërgatitur,porsidoqoftëGjykata
edënontevonesëngjithsejtëshkaktuar(aktgjykimiiçështjes“SürmeliͲGjermani”,datë8qershor2006).



•Prejardhjaevonesave:vështirësinëmarrjeneraportevemjekësore(procedurapenale)



Këtojanëçështjekuinstitucionetmjekoligjoreqënormalishtjanëpërgjegjësepërkryerjeneekzaminimeve
mjekësorenëprocesetligjorenukjanënëgjendjetëvënënëdispozicionnjëekspertbrendaafatittëcaktuar
(aktgjykimiiçështjes“MartinsMoreiraͲPortugali”,datë26tetor1988).



106

Aktgjykimiiçështjes“ZappiaͲItali”,datë26shtator1996,pika25.
Aktgjykimiçështjes“SundovͲKroaci”,datë13prill2006.
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Reformatkombëtare:
Janë kryer reforma në institutet e mjekësisë ligjore për t’i bërë të përshtatshme në ndihmë të dhënies së
efektshmetëdrejtësisë.PasUrdhrittëKëshillitnr.169/83,datë30prill1983,dhevendimitministrornr.316/87,
datë16prill1987,këtoinstituteupajisënmeburimetedomosdoshmenjerëzoredhemateriale.Përmëtepër,
sipas Urdhrittë Këshillit nr.387ͲC/87, datë29dhjetor1987, janë zbatuar reforma për nivelin e organizimit të
institutevenëmënyrëqëtëpërgatitenpërt’iupërgjigjurmeshpejtësikërkesaveqëubëhen108.




•Prejardhjaevonesave:Shtyrjetëshumtatëseancavedëgjimore,osengagjykatakryesishtoseme
kërkesëtëpalëve,dheintervaletëtepruaramesseancave.


Vonesatëtillapasqyrojnëmungesënekontrollitmbiprocesinngaanaegjykatavecivile.

Shembujngajurisprudenca:
Në aktgjykimin e çështjes “Baraona”109, Gjykata shprehej se megjithëse legjislacioni i brendshëm ia lejonte
avokatittështetittëkërkonteshtyrjetëafatit,shtetiprapëseprapëmbantepërgjegjësipërçdovonesëqëvinte
ngakjo.


Nëaktgjykimineçështjes“VazDaSilvaGiraoͲPortugali”,datë21mars2002(pika12)(vetëmnëfrëngjishte),
Gjykata vërente se megjithëse neni 264 i Kodit portugez të Procedurës Civile thoshte se palët mbajnë
përgjegjësipërmarrjenenismëslidhurmeecurinëeprocesit,neni266ukërkontegjykatavetëbënintëgjithë
hapateduhurpërt’ihequrpengesatlidhurmezhvillimineshpejtëtëçështjeve.Gjykatatërhiqtevëmendjen
edhetekneni68iKoditRrugor,icilikërkonteqëçështjaepaditësittëshqyrtohejmeprocedurëtëshkurtuar,
çkakërkonteuljenedisaafatevetëcaktuara.


Nënjëmosmarrëveshjemespaditësitdhenjëzyresigurimishëndetësor,Gjykataekritikontegjykatëneapelit
përmosshqyrtiminmëherëttëçështjes:“nëGjykatëneApelitnëRouen,çështjaushtypërnënjëseancëtëdytë
e cila u zhvillua thuajse njëmbëdhjetë muaj pas së parës ... megjithëse, cilado qoftë arsyeja e kësaj shtyrjeje,
asnjëraprejprovavenëdosjeneçështjesnukejustifikontenjëvonesëtëtillë"110.


Në çështjen “Günseli dhe YayikͲ Turqi”, vendim datë 21 shkurt 2008, Gjykata konstatoi se një prej shkaqeve
kryesore të kohëzgjatjes së tepruar të procesit qe shtyrja e panevojshme dhe e pashpjegueshme e disa
seancavepenale.


Nëaktgjykimineçështjes“A.dhetëtjerëͲDanimarkë”,datë8shkurt1996,Gjykatashprehejse“paditësitkanë
kontribuarndjeshëmnëkohëzgjatjeneprocesit.Gjykataështëgjithashtunëdijenitëfaktitseprocesinëfjalë
nukkaqenëinatyrësinkuizitorialeporkaqenëobjektiparimitseutakontepalëvetëmerrninnismënlidhurme
ecurinëetij”.Mirëpo,GjykatakritikoiedheGjykatëneLartë,përparasëcilësçështjakishteqëndruarpavendim
përgatidyvjet,përmiratiminekërkesavetëshumtapërshtyrjengatëgjithapalët,“papërdorurndonjëherë
kompetencat e saj për t’u kërkuar palëve t’i specifikojnë kërkesat, t’i sqarojnë argumentet, të citojnë provat
përkatëseosetëvendosinsekushduhejcaktuarsiekspert”(pika80).Megjithatë,nëDanimarkëitakongjykatës
tëvendosësekurtambyllëfazënparaprakemegojëosemeshkrimtëprocesit,qësynonkonstatiminefakteve
dhetëaspekteveligjoretëçështjes,përtësiguruarqëmbiçështjentëhidhetdritëdhetëidentifikojëobjektine
mosmarrëveshjes.Membariminepërgatitjessëçështjespalëtnukmundtëbëjnëmëparashtrimetërejaapo
tëcitojnëprovatërejanësenukpërmbushindisakushtetëcaktuarakufizuese.







Nënjëçështjetëkohëvetëfundit,Gjykatashprehtekeqardhjense“kanëkaluarmëshumëse2vjetmidis
111
seancëssëdytëdhetëtretëtëzhvilluarnëgjykatënkomunale” .
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Burimi:ListaemasavemenatyrëtëpërgjithshmetëmiratuarapërparandalimineshkeljevetërejatëKonventës
EvropianepërtëDrejtateNjeriut.Identifikimiisituatëssëmasave,raportuarKëshillittëMinistrave,nëkuadërtë
kontrollittëekzekutimittëaktgjykimevedhevendimevetëmarranëbazëtëKonventës(përditësuarnëmaj2006,f.155).
109
Aktgjykimiiçështjes“BaraonaͲPortugali”,datë8korrik1987.
110
Aktgjykimiiçështjes“DuclosͲFrancë”,datë17dhjetor1996.
111
Aktgjykimiiçështjes“VoleskyͲRepublikaÇeke”,datë29qershor2004,pika105.
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Shtyrjeteseancavejanëkonsideruarsimëtëdëmshmepërnjëçështjekukundërshtimiproceduraliparaqitur
përparatrevjetëshështëpranuarmënëfundngagjykata,dukeibërëtëpavlefshmekështutëgjithafazate
mëparshmetëprocesit(aktgjykimiiçështjes“FerreiraAlvesͲPortugali”(nr.2),datë4dhjetor2003).



•Prejardhjaevonesave:gabimetnëinterpretimtëligjitngagjyqësori



“Njëgabimnëinterpretimineligjitngagjyqtarimundtaçojëçështjennëapeldhekështutazgjasëkohëzgjatjen
eprocesit.Nësekjo,nëvetvete,dotëçontenëshkeljetësëdrejtëspërt’udëgjuar“brendanjëafatikohortë
arsyeshëm”112,kjodotëthotëpranimifaktitseekzistonedrejtaqëvendimetegjykatëstëjenëpagabime.”
Gjykatanukbindetplotësishtngakyargumentdhekonsideronsegabimiqëingarkohetnjëgjykatemundtë
justifikojëkonstatiminenjëshkeljeje,porvetëmnëndërthurjemefaktorëtëtjerë.


Në aktgjykimin e lartpërmendur të çështjes “Rashid Ͳ Bullgari”, datë 5 qershor 2008, Gjykata theksonte se
vonesa kishte ardhur kryesisht nga një varg rikthimesh të çështjes nga gjykatat në shkallë më lartë sërish në
gjykatën e shkallës së parë dhe në fazën e hetimeve paraprake, për shkak të shkeljeve të rregullave të
procedurës(sidomospërshkaktëthirrjessëdëshmitarëvenëmënyrëtëpaligjshme).



•Prejardhjaevonesave:llojetendryshmetëpakujdesisëngagjykata



Njëshkaktjetërqëhasetshpeshpërvonesatnëproceseështëpakujdesiangaanaeautoritetevetë
gjyqësorit,përfshirëedhehumbjenedosjevetëçështjeve.


Nëçështjenelartpërmendur“PokhalchukͲUkrainë”,vendimdatë7tetor2010,përshembull,Gjykatarikujtonte
sehumbjaedosjessëpaditësitpërbëntepakujdesiqëungarkohejtërësishtautoritetevedhenëasnjëmënyrë
nukmundtëkonsiderohejsifaktobjektivqëtëkërkontengaGjykatauljeneçmuarjessësajpërkohëzgjatjene
procesit(shihedheçështjen“KarovͲBullgari”,vendimdatë16nëntor2006).


3.Vonesaqëndodhinpasprocesit




•Prejardhjaevonesave:kalimitepruarkohengaçastiidhëniessëaktgjykimitderiteknjoftimiitij
sekretarisësëgjykatësosepalëve


Në disa vende të caktuara, mund të kalojnë disa muaj që nga dhënia e aktgjykimit dhe  njoftimit palës
përgjegjësepërekzekutiminetij.Problemishpeshqëndronteksekretariaegjykatësapoteknivelijoadekuati
pajisjeve informatike të saj, ndërsa ndonjëherë aktgjykimet nuk njoftohen për shkak të numrit të vogël të
nëpunësvetëgjykatës.


Prandajiduhetkushtuarvëmendjeeveçantërolittëkëtyrenëpunësvetëgjykatavekurtëshqyrtohenshkaqet
evonesave.

Shembullngajurisprudenca
“Nëfund,ështëevështirëtëkuptohetpërseudeshëndymuajpasdhëniessëaktgjykimitpërt’uanjoftuarme
shkrimpalëve”(aktgjykimiiçështjes“BuchholzͲGjermani”,datë6maj1981).

Reformatkombëtare:
NëFrancë“kontratatmeobjektiva”janëmiratuarnëdisagjykataapelipilot(disagjykataadministrativeapeli).
Nëkëmbimtërritjessënumrittëpunonjësvedheburimevetëtjera,atomarrinpërsipërtëbëjnëshkurtimtë
konsiderueshëmtëkohësqëpërdoretpërdhëniendhezbatimineaktgjykimeve.113





112

Aktgjykimiiçështjes“BockͲGjermani”,datë23mars1989.
RezolutaResDH(2005)63,datë18korrik2005,lidhurmeaktgjykimeteGjykatësEvropianetëtëDrejtavetëNjeriutnë58
çështjetkundërFrancës(shihShtojcënekësajRezolute)saitakonkohëzgjatjessëtepruartëdisaprocesevelidhurmetë
drejtatdhedetyrimetcivileosepërcaktimineakuzavepenalepërparagjykataveadministrative.ShihedheRaportinvjetor
2008tëKëshillittëMinistrave,f.88.
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Në Austri, teknologjia e informacionit po futet në përdorim për të menaxhuar fluksin e çështjeve dhe për të
monitoruarecurinëetyre114.


C.SHKAQETEVONESËSSIPASLLOJITTËPROCESIT


1.Procesetcivile


Mospërdorimi nga gjykatat i kompetencave apo tagrit që u japin rregullat e
procedurës.



•Prejardhjaevonesave:Pasivitetigjyqësornëvëniennëdispoziciontëprovave



Ka raste kur gjykatat civile nuk janë aktive në mënyrë të mjaftueshme edhe pse procedura ua lejon të jenë
aktive.

Shembullngajurisprudenca
Nëaktgjykimineçështjessëlartpërmendur“Kubiznakova”(vetëmnëfrëngjishte),Gjykataepranoiargumentin
epaditësessearsyejapërseiqedashurtëparaqisteprova,shpeshnëmënyrëtëpërsëritur,ishtengaqëgjykata
nukekishtepërmbushurdetyriminesajpërsigurimineprovëskryesisht,sikurseikërkohejtëveprontenëkëtë
llojçështjeje.



•Prejardhjaevonesave:Gjykatatnukkontrollojnënësefletëthirrjetpërgjyqjanëtëpërpiluarasiçduhet
apojo,edhepsekodiiprocedurëscivileuangarkonatyrekëtëpërgjegjësi.


Shembujngajurisprudenca:
Aktgjykimi i çështjes “Capuano Ͳ Itali”, datë 11 nëntor 1994, ofron një prej shembujve të shumtë. Mund të
përmendimedheaktgjykimineçështjes“SerrentinoͲItali”,datë27shkurt1992,pika18,dhe,mepërshtatjete
duhura,aktgjykimiiçështjes“Cifola”,datë27shkurt1992,pika16.



•Prejardhjaevonesave:Çështjetkuproceduracivileepengonshqyrtiminebazavetërejanëapel



Faktiqëproceduracivileepengonshqyrtiminebazavetërejanëapel,çkadotëthotësegjykatatnëshkallëmë
tëulëtduhettëtregojnëvigjilencëtëposaçme,nukmundtajustifikojëkohëzgjatjenetepruartëprocesitnë
shkallëtëparë.

Shembullngajurisprudenca
Në çështjen “Lechner dhe Hess”115, Qeveria mbështetej në faktin se procesi civil në Austri mbështetej në
pariminsenukmundtëngrihenaspektetërejanëapel(Neuerungsverbot)përtëjustifikuardhënienenjëafati
ekstra gjykatës për arritjen e një vendimi, duke qenë se gjykata në një shkallë më të lartë qe e kufizuar në
shqyrtimin e vendimit të kundërshtuar në bazë të materialit të paraqitur përpara gjykatës në shkallën më
poshtë.Nëaktgjykimthuhej:“Paminimizuarrëndësinëekëtijfaktori,Gjykatanukbesonsekakaqshumëpeshë
sataçlirojëgjykatënenjëshkallemëposhtëngadetyrimipërtëpërmbushurkërkesatenenit6,pika1,lidhur
mezhvillimindheshpejtësinëegjykimit.”



•Prejardhjaevonesave:Proceduracivilenukualejongjykatavetëzgjidhinmosvepriminepalëvepërta
zhvilluarprocesinmenjëritëmtëarsyeshëm


Nëlidhjemeprocesetellojit“akuzatorial”,Gjykatashpeshshprehetsemegjithësesipaskodittëprocedurës
civilenëfjalëutakonpalëvetëmarrinnismënlidhurmeecurinë,kjonukiçlirongjykatatngadetyrimipërtë
siguruarpërmbushjenekërkesëssënenit6lidhurmeafatinkohortëarsyeshëm.

Shembujngajurisprudenca:




114

RezolutëpërfundimtareResDH(2004)77përçështjen“G.SͲAustri”.
Aktgjykimiiçështjes“LechnerdheHessͲAustri”,datë23prill1987.

115
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<ŽŵĞŶƟ më lart del në aktgjykimet e këtyre çështjeve: “Capuano - Itali”, datë 25 qershor 1987, pika 24 dhe 25,
͞DĂƌƟŶƐ Moreira - Portugali”, datë 26 tetor 1988, pika 46, “Vernillo - Francë”, datë 20 shkurt 1991, dhe
“Proszak - Poloni”, datë 16 dhjetor 1997.
Më në kohët e fundit, në aktgjykimin e çështjes “Tsirikakis - Greqi”, datë 17 janar 2002 (vetëm në frëngjishte)116,
Gjykata konstatonte se edhe pse procesi rregullohej nga parimi i nismës së palëve, kriteri i ĂĨĂƟƚ kohor të
arsyeshëm i kërkonte gjykatës të kontrollonte nga afër zhvillimin e procesit dhe të tregonte shumë kujdes në
ŵŝƌĂƟŵŝn e shtyrjeve apo kërkesave për dëgjimin e dëshmitarëve, si edhe të siguronte që akt-eksperƟzat e
nevojshme të depozitoheshin brenda ĂĨĂƟt.
Del nga disa çështje gjyqësore se legjislacioni i brendshëm nuk u jep tagër gjykatave të ndërhyjnë për ta
përshpejtuar procesin. Sipas aktgjykimit të çështjes “Füterrer - Kroaci”, datë 20 dhjetor 2001, “Qeveria thekson
se në procedurën civile gjykatat janë të kƵĮǌƵĂƌĂ në veprimtarinë e tyre meqë nuk mund të bëjnë hapa
proceduralë kryesisht por më së shƵŵƟ në bĂǌģ të kërkesës së palëve.”
Në disa çështjeve gjyqësore, Gjykata në mënyrë të nënkuptuar u kërkon autoriteteve kombëtare ta ndryshojnë
legjislacionin në mënyrë që t’u japin gjykatave kompetencat e duhura për t’u dhenë urdhër palëve zvarritëse që
ta përshpejtojnë procesin. “Sa i takon argƵŵĞŶƟƚ të qeverisë se gjykata e shkallës së parë nuk mund të ecte
përpara me procesin sepse pala e paditur nuk i përmbushte urdhrat e gjykatës për të marrë pjesë në seanca dhe
në ĂŶĂůŝǌĂƚ e ADN-së, Gjykata rithekson se u takon Shteteve Kontraktuese t’i organiǌojnë sistemet juridike të tyre
në mënyrë të ĂƟůůë që gjykatat e tyre të mund ta garantojnë të drejtën e të gjithëve për të pasur një vendim të
formës së prerë për mosmarrëveshjet e lidhura me të drejtat dhe detyrimet civile brenda një ĂĨĂƟ kohor të
arsyeshëm"117.
Për këtë arsye, është e këshillueshme të vërehet prakƟka daneze për kalendarin e seancave të gjykatës: kjo
ƉƌĂŬƟŬģ është parë si shumë e efektshme në disa çështje të gjykuara nga Gjykata, e cila nuk ǀģƌĞũƟ asnjë
periudhë çuar dëm në proceset gjyqësore, që do të kishte çuar në konstaƟŵ shkeljeje.
Shembuj nga jurisprudenca:
Aktgjykimi i çështjes “Ciricosta dhe Viola - Itali”, datë 4 dhjetor 1995 (pika 30), vërente se “principio diƐƉŽƐŝƟǀŽ͕͟
objekt i të cilit qenë proceset në Itali, i detyronin palët të merrnin nismën lidhur me ecurinë e proceseve. Ky
aktgjykim i ŬƌŝƟŬŽŶƚĞ palët se e kishin shpërdorur këtë mundësi që u jepej dhe shtonte se kjo nuk i çlironte
gjykatat nga detyrimi për të siguruar përmbushjen e kërkesave të nenit 6.
Në çështjen e lartpërmendur “McFarlane- Irlandë”, datë 10 shtator 2010, Gjykata vërente se edhe pse
legjislacioni i brendshëm u kërkonte palëve të procesit civil të merrnin nismën për çuarjen përpara të procesit,
kjo nuk e çlironte ShteƟn nga detyrimi për ta organizuar sistemin e Ɵj në atë mënyrë që çështjet të përpunohen
brenda një afaƟ kohor të arsyeshëm. Nëse lejon që proceset të vazhdojnë përtej një “ĂĨĂƟ kohor të arsyeshëm”
pa bërë asgjë për t’i çuar përpara, ShteƟ është përgjegjës për vonesën që vjen prej kësaj.
Reformat kombëtare
Disa shtete që përdorin qasjen inkuizicionale i kanë reformuar procedurat civile të tyre pas konstaƟmeve nga
Gjykata për kohëzgjatjen e tepruar të procesit. Për shembull, me legjislacionin që hyri në fuqi më 1 janar 2002
Sllovakia e zëvendësoi parimin inkuizicional me atë akuzatorial. Barra e provës tani u mbetet vetëm palëve, të
cilat, parimisht, mund të sjellin prova dhe fakte vetëm në shkallën e parë.118
Reforma e procedurës civile italiane në ǀŝƟn 1990, me ndryshimet e ǀŝƟt 1995, synonte përmirësimin e zhvillimit
të proceseve përmes futjes së një sistemi me afate kohore, i cili u kërkonte palëve t’i paraqisnin provat në
seancën e dytë, dhe të një organi të ri gjyqësor në formën e gjyqtarëve të paqes, për t’u dhënë mundësi
gjyqtarëve të plotë të përqendroheshin në çështjet më të rëndësishme.
116

Shkelje e nenit 6, pika 1, për procesin që zgjaƟ 13 vjet e 3 muaj në një çështje komplekse në fushën e shpronësimeve, me
apelimin për interpreƟmin e ligjit ende të papërfunduar (tri shkallë gjykimi).
117
Aktgjykimi i çështjes “Mitkulic - Kroaci”, datë 7 shkurt 2002.
118
Burimi: Lista e masave me natyrë të përgjithshme të miratuara për parandalimin e shkeljeve të reja të Konventës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut. /ĚĞŶƟĮŬŝŵŝ i situatës së masave, raportuar Këshillit të Ministrave, në kuadër të
kontrollit të ekzekuƟmit të aktgjykimeve dhe vendimeve të marra në bazë të Konventës (zbaƟmi i ish-nenit 32 dhe 54 dhe
i nenit 46).
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Në ǀŝƟn 1973, autoritetet italiane miratuan një reformë e cila parashikonte një procedurë të posaçme për
mosmarrëveshjet për marrëdhëniet e punës, për të cilat Gjykata kërkonte korrektesë të veçantë, ndërsa në ǀŝƟn
1990 u miratuan masa urgjente për përshpĞũƟŵŝŶ e zhvillimit të proceseve të këƟũ lloji (shih, nga jurisprudenca
e kohëve të fundit, aktgjykimin e çështjes ͞>ĞƐƟŶŝ - Itali”, datë 26 shkurt 1992, pika 18).
Kroacia e reformoi procedurën e vet civile me legjislacionin e datës 14 korrik 2003, i cili e zëvendësoi procesin
inkuizicional me atë akuzatorial në çështjet civile. Si rezultat, vetëm palët e procesit kanë detyrimin për të
paraqitur faktet, dhe vetëm në shkallën e parë. Për rrjedhojë, nuk është më e mundshme që të prishen
vendimet e gjykatave dhe çështjet të kthehen mbrapsht për rishqyrƟm për arsye se gjykatat nuk kanë
konstatuar fakte të caktuara kryesisht (nenet 7 dhe 195)119. Janë ƉůĂŶŝĮŬƵĂƌ gjoba për ato palë që i
shpërdorojnë ligjet procedurale dhe kështu shkaktojnë vonesa të pajusƟĮŬƵĂƌĂ në procedurë (nenet 4, 56 dhe
84). Për më tepër, mundësia që përfaqësuesi i prokurorisë të kërkojë rishikim të vendimeve të formës së prerë
të gjykatës në kuadër të procedurës së jashtëzakonshme është shfuqizuar me nenin 239 të ligjit të datës 14
korrik 2003120.
Ka ndryshuar edhe sistemi hungarez. Gjyqtarëve nuk u kërkohet më t’i udhëzojnë palët për të drejtat e tyre;
tani mund të sanksionohen masat e hartuara për të vonuar procesin; prej ǀŝƟt 1995, provat duhen paraqitur në
të njëjtën kohë me kërkesat; afatet mund të shtyhen vetëm nga gjykatat dhe asnjëherë me më shumë se 45
ditë; dhe janë futur rrugët alternaƟve të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, si ndërmjetësimi dhe arbitrazhi.
Në raporƟn e Ɵj “Access to JuƐƟĐĞ͟121, Lord Woolf e ka ŬƌŝƟŬƵĂƌ kohëzgjatjen shpesh të tepruar të proceseve
civile në Mbretërinë e Bashkuar dhe natyrën e çorganizuar të tyre. ObjekƟvat e lartë të reformës së viƟt 1999 të
reformës së procedurës civile që pasoi propozimet e raporƟt të Ɵj përfshinin zgjidhjen më të shpejtë të
çështjeve. Kjo reformë përfshinte futjen e tre lloje procedurash në varësi të rëndësisë së mosmarrëveshjes (një
procedurë për padi të vogla me vlerë jo më të madhe se 5.000 sterlina; një procedurë të përshpejtuar për padi
me vlerë jo më madhe se 25.000 sterlina; dhe një procedurë normale për shuma më të mëdha), boƟmin e
rregullave të qarta të paraqitura në një kod procedure civile (Rregullorja e Procedurës Civile), përfshirjen e
parimeve orientuese për proceset civile me synim përgaƟƚũĞŶ e çështjeve për gjykatë, fazën paraprake që duhet
respektuar përpara Įůůŝmit të procesit në çështje të caktuara dhe sanksione për palët që nuk i respektojnë këto
rregulla122. Këto reforma nuk i kanë prodhuar efektet e dëshiruara dhe Lord Jackson i paƌĂƋŝƟ Qeverisë Britanike
një raport të ri në janar 2010123.
2.

Proceset penale

Prejardhja e vonesave: problemet strukturore në lidhje me organizimin e prokurorisë
Në disa çështje të caktuara, këto probleme orgaŶŝǌĂƟǀĞ kanë çuar në akumulimin e vonesave dhe gabimeve
procedurale.
Shembuj nga jurisprudenca:
Në aktgjykimin e çështjes “Mitev - Bullgari”, datë 22 dhjetor 2004, Gjykata e ŬƌŝƟŬŽŶƚĞ rikthimin e shpeshtë të
çështjes në fazën heƟŵŽƌĞ gjatë dy vjetëve për të korrigjuar gabimet procedurale.

119

Rezoluta ResDH(2005)60 lidhur me aktgjykimet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në çështjen “Horvat” dhe 9
çështje të tjera kundër Kroacisë (shih shtojcën I) miratuar më 18 korrik 2005.
120
Rezoluta ResDH(2005)60 po aty.
121
Access To :ƵƐƟĐe - Interim Report to the Lord Chancellor on the civil ũƵƐƟĐĞ system in England and Wales (Liria për t’iu
drejtuar sistemit të drejtësisë, raport provizor për Lord Kancelarin për sistemin e drejtësisë civile në Angli dhe Uells),
qershor 1995.
122
Lidhur me këto reforma dhe me një vlerësim të tyre, shih M. Haravon, “Dix années de réforme de la procédure civile
anglaise: révolte ou reǀŽůƵƟŽŶ”, R.I.D.C., Nr. 4-2004, f. 825; “Quelprocèscivil en2010?Regards comparé sur l’accès à la ũƵƐƟĐĞ
civile en Angleterre, aux Etats-Unis et en France”, R.I.D.C., Nr. 4-2010.
123
ShqyrƟm i kostove të ndërgjygjësisë, raport përfundimtar (dhjetor 2009).
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Çështja“KitovͲBullgari”,vendimdatë3korrik2003,kishtetëbëntemeperiudhatezgjaturatëpasivitetitgjatë
hetimevepenalepërshkaktëpakujdesisëdhemosmarrëveshjevemeshetuesvedheprokurorit(pika72).

Reformatkombëtare:
Bullgariamiratoinjëkodtëritëprocedurëspenalemë29prill2006,nëkuadërtëreformëssëpërgjithshmetë
sistemit të drejtësisë penale në Bullgari, që synonte përshpejtimin e procedurave penale. Ky kod u kërkon
shprehimishtgjykatavedheorganevehetimoret’itrajtojnëçështjetpenalebrendanjëafatikohortëarsyeshëm
(nëveçanti,dispozitatparashikojnëafatetëshkurtrapërmarrjennëshqyrtimtënjëçështjejedhepërshtyrjene
seancavedhenjëpërdorimmëtëgjerëtëproceduravetëthjeshtuara)124.



•Prejardhjaevonesave:periudhanëfazënhetimorekupakoseaspakprogresbëhetnëprocesaponë
hetime


Gjykataekritikonpasivitetin,edhenëfazënehetimit.


Njëprejproblemeveaiiçështjevetëmbeturapezullngaqënukbëhenkontrolletërregulltapërtëidentifikuar
çështjetmetëcilatgjyqtarëthetuesnukmerrenmënëmënyrëaktive.

Shembujngajurisprudenca:
Nëaktgjykimineçështjes“NuvoliͲItali”,datë16maj2002(vetëmnëfrëngjishte),Gjykatakonstatoisekishte
kaluarmëshumësenjëvitepesëmuajpaskontrollittëmjedisevetëpaditësitderinëbërjenekërkesëpadisë
përtaparaqiturçështjennëgjykatë.


Nëaktgjykimineçështjes“MutimuraͲFrancë”,datë8qershor2004(vetëmnëfrëngjishte),Gjykataepranonte
seçështjaqedisikomplekse,pormegjithatëajoekritikontenatyrënezvarriturtëhetimitdhefaktinsekërkesat
përndihmëgjyqësorendërkombëtareqenënxjerrëmëshumësepesëvjetpasdatëssëaktakuzëssëparëtë
formuluarangaprokurori.Gjykatakonstatoisekishteshkeljetënenit6,pika1,nënjëçështjehetimiisecilës
kishtezgjaturnëntëvjetdheendevazhdontekurGjykataedhaaktgjykimin.Çështjanëfjalëkishtetëbënteme
ankesapenalesipastëcilavenjëklerikngaRuandapormevendqëndrimnëFrancëkishtemarrëpjesënëvepra
gjenocidinëRuanda.

Reformatkombëtare:
Disavendekanëmiratuarafatepërt’ipërshpejtuarprocesetpenale.
Kodi i ri italian i procedurës penale që hyri në fuqi më 24 qershor 1989 vendosi afate për prokurorët ose
gjyqtarët hetues dhe parashikoi procese penale më të shpejta. Përdoren aktgjykime të drejtpërdrejta për
çështjet ku autori i veprës është ndaluar në flagrancë dhe aktgjykime të menjëhershme kur autoritetet
procedueseikonsiderojnësitëpakundërshtueshmeprovat.


Nëmënyrëtëngjashme,më28prill2003,Spanjafutiprocesineshpejtëpenalmeafatetëkufizuarapëretapat
endryshme:72orëpërhetimetparaprakengapoliciagjyqësoredhe72orëpërgjyqtarinhetuestërojëspërta
hetuarçështjendhepërtëfilluarprocesingojor,kuautoritetetprocedueseduhettaparaqesinaktakuzënmetë
filluaretapamedëshmitëgojore.Synimiështëtësigurohetnjëvendimjomëvonësenjëmuajegjysmëpas
arrestimittëpersonittëdyshuar,sidomosnëçështjetëtillasidhunabashkëshortoredhevjedhjetebanesave,
menjëndikimtëmadhsocial.


NëGjermani,procesiipërshpejtuarpërdoretpërçështjetqëikapnjëdënimjomëirëndësenjëvitburgim.
Seancat duhet të zhvillohen jo më vonë se gjashtë javë pasi autoritetet proceduese t’i kenë kërkuar gjykatës
përkatëselëshimineurdhritpërprocedurëtëpërshpejtuar.


Pas reformës së vitit 1998 në kodin e procedurës penale, Portugalia përdor një procedurë të shkurtuar të
ngjashmemeatëtëpërshpejtuarqëpërdoretnëGjermani.
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Raportvjetor2010përKëshillineMinistrave,f.131,dheRaportvjetor2007përKëshillineMinistrave,f.80.
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NëFrancë,75%eçështjeve,kundrejt45%dhjetëvjetmëparë,janëobjektpërcjelljejemeshpejtësinëgjykatën
penale, ose nga gjyqtari hetues ose me mandat të drejtpërdrejtë, pa hetim paraprak. Këto zhvillime kanë
ndihmuarnëpërshpejtimineproceseve,ku75%epersonavetëprekurtaniparaqitenpërparagjykatësbrenda
njëperiudhengadyditëderinëkatërmuaj125.



•Prejardhjaevonesave:periudhëtepëregjatëpërparaosemidisseancave



Shtetiështëpërgjegjëspërvonesatgjatëdëgjimittëçështjevepasikanëpërfunduarhetimet.

Shembujngajurisprudenca:
Nëçështjen“Mattoccia”126,kaluantrevjeteshtatëmuajqëngaçuarjapërgjykimepaditësitderinëseancëne
parëtëzhvilluarpërparatrupitgjykues.


Gjykatakakritikuaredhefaktinsemësenjëvitkishtekaluarqëngadepozitimiiapelimitderinëseancëneparë
nëgjykatëneapelitnëaktgjykimeteçështjet“HamanovͲBullgari”dhe“BelchevͲBullgari”,datë8prill2004.


Ngaanatjetër,nënjëçështjepolakeqëkishtezgjaturpesëvjetetetëmuaj,konstatimiiGjykatëssenukkishte
pasur shkelje mund të shpjegohet jo vetëm me kompleksitetin e kësaj çështjeje ndërkombëtare me objekt
kontrabandënelëndëvenarkotikeporedhemehapatqëkamarrëgjykatapërt’ipërshpejtuarproceset.


Nëveçanti,Gjykatavërentemosmiratiminngagjykatatënjëkërkesetëdepozituarngaipandehurinëseancën
eparëqëçështjat’irikthehejprokurorisëpërtëmundësuarpërfundiminehetimeve,vendiminpërtaveçuar
shqyrtimin e çështjes së paditësit nga ajo e dy të pandehurve të tjerë dhe mosmiratimin e disa kërkesave të
paditësittëcilatdotakishinzgjaturprocesin.Megjithëseqenështyrëdisaseanca,kjoingarkohejtëpandehurit
osemungesëssëdëshmitarëve.Asnjëraprejkëtyreshtyrjevenukmundt’ingarkohejgjykatëspërmosshpejtim
tëprocesit127.



•Prejardhjaevonesave:vendimipërt’ibashkuarapojoçështjetpenale



NdonjëherëGjykatësiduhettëshprehetmevendimpërvendimetegjykatavepërt’ibashkuarapojoçështjete
lidhura,sidomosnëçështjetpenalekompleksemedisatëpandehur.Asajiduhettëvendosënësevendimetë
tillajanëapojonëpërputhjemekriterineafatitkohortëarsyeshëm,dukembajturparasyshedherëndësinëe
dhëniessëdrejtësisë,qëmundtëkërkojënjëqasjealternative.

Shembujngajurisprudenca:
Në vendimin e çështjes “Wejrup Ͳ Danimarkë”, datë 7 mars 2002, që kishte të bënte me krim ekonomik
ndërkombëtardhepraktikatëparregulltakontabiliteti,paditësiargumentonteseprocesiqezgjaturnëmënyrë
tëpanevojshmepërshkaktëbashkimittëgjykimittëtijmeatëtëtëpandehurittjetërdhesedisaaspektenuk
kishintëbëninmetë.Mirëpo,Gjykataeaprovoivendimineprokurorisëpërbashkimineçështjevekundërtë
pandehurve,synimiisëcilësqezvogëlimiikostovetëgjykatësdheepërshkroisi“padyshimtëduhur”.


Mirëpo,asajiduhettëarrijënjëdrejtpeshimmesveçimittëprocesevenëinterestëshpejtësisëdhedhëniessë
duhur të drejtësisë. Në çështjen “Absandze Ͳ Gjeorgji”, datë 15 tetor 2002 (vendim për rrëzimin e çështjes –
vetëmnëfrëngjishte),Gjykataebëritëqartëseveçimiiçështjessëpaditësitngaajoetëpandehurvetëtjerëka
shumëtëngjarësedotakishtepërshpejtuarprocesinporsenukkishteasgjëqëdotëtregontesenjëveçimi
tillëdotëkishteqenënëpërputhjemedhënieneduhurtëdrejtësisë128.



•Prejardhjaevonesave:Mospjesëmarrjanëseancëedëshmitarëve,qëshkaktonshtyrjetëpërsërituratë
seanca




125

Raport informues nr.17 i Senatit Francez, datë 12 tetor 2005, për përshpejtimin e proceseve penale, përgatitur nga
SenatorFrançoisZocchetto,dheAnketëelegjislacionitkrahasuesnr.146Ͳmaj2005Ͳprocesetpenaletëpërshpejtuara–
Shihhapësirënnëinternet:http://www.senat.fr
126
Aktgjykimiçështjes“MattociaͲItali”,datë25korrik2000.
127
Aktgjykimiiçështjes“SalapaͲPoloni”,datë19dhjetor2002.
128
Shihedheaktgjykimineçështjes“NeumeisterͲAustri”,poaty,pika21.
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Sa i takon rëndësisë së provave dhe dëshmive në procesin penal, vonesat e lidhura me mosparaqitjen e
dëshmitarëvepërbënburimshqetësimi.


Kur kodet penale kombëtare i lejojnë gjykatat t’i gjobisin dëshmitarët që janë thirrur rregullisht por nuk
paraqitenpaarsyetëfortë,oseedhet’isjellinnëshoqëriminepolicisë,Gjykataikritikongjykatatqënuki
përdorinkëtokompetencapërt’ipërshpejtuarproceset.

Shembujngajurisprudenca:
Nëvendimin/aktgjykiminedhënëpërçështjenIųowieckikundërPolonisë,më4tetor2001,përveprënpenale
tëmashtrimitndërkombëtar,Gjykatakritikoishtyrjeneseancavedëgjimore,gjatënjëperiudhenjëvjeçare,për
mosͲparaqitjetëdëshmitarëve.Procesigjyqësorkishtezgjaturshtatëvjet,dhjetëmuajdheshtatëditë,dhe,
kurGjykatanxorivendimin,çështjaishteendenëgjykim.Ngaegjithëkjoperiudhë,2vjetdhedhjetëmuaj
vonesëishinpërshkaktëautoriteteve,tëcilatvepruannëkundërshtimmenenin6§1.
VlengjithashtutëpërmendetvendimiidhënëpërçështjenTrzaskakundërPolonisë,më11korrik2000,§90,
dhevendimiidhënëpërçështjenKusmierekkundërPolonisë,më21dhjetor2004,kuGjykatakonstatoise
PoloniakishtevepruarnëkundërshtimmeKonventënpërnjëvepërtëshpifjesqëkishtezgjaturnëntëvjetdhe
gjashtëmuaj,(prejtëcilavevetëmtetëvjetdhekatërmuajishinbrendajuridiksionittëpërkohshëmtë
Gjykatës).
Nëvendimin/aktgjykiminedhënëpërçështjenKuibichevkundërBullgarisë,më30shtator2004,Gjykatangre
çështjenevonesavetëshkaktuarangagjykatatbullgare,veçanërishttëatyreqëkanëtëbëjnëmemungesëne
dëshmitarëve,osemepamjaftueshmërinëemasavetëmarrangaautoritetetpërtëgarantuarpraninëetyre
nëseancëngjyqësore.
Çështja(epërmendurmëlart)eStefanovakundërBullgarisë,vendimi/aktgjykimiidatës11janar2007,
evidentonnjësërëshkaqesh:seancadëgjimoretëvonuara,proceduratëpaligjshmetëthirrjevepërnëgjyq
dheshtyrjetënjëpasnjëshmedhetëpërsërituratëseancavedëgjimore.
x

Ndikimetevonesavenëprocesetpenalembiprocesetcivile


Kurprocesetpenalezvarriten,kjomundtëvështirësojëosepengojëecurinëeçështjevenëgjykatatcivile.
Shembujngajurisprudenca:Nëvendimin/aktgjykiminedhënëpërçështjenMottatë12shkurt1991,kunjë
mosmarrëveshjecivilemidisnjëmjekudheautoritetevetësigurimeveshoqëroreçoinëprocespenalpër
mashtrimkundërpalëspaditëse,Gjykatakonstatoiseprocesipenalkishqenëshumëingadaltëdheshtoise
“procesicivilupenguanëecurinëetijngangadalësiaeprocesitpenal.”Vendimiidhënëpër
çështjenDjangozovkundërBullgarisë,më8korrik2004ofronnjëshembullmëtëfreskët.
3.Procesetgjyqësoreadministrative
x Burimiivonesës:vonesatëshkaktuarangaautoritetetjoͲgjyqësore

Vonesateshkaktuarangasjelljaeministraveapopërfaqësuesvetëtyreosengainstitucioneteshëndetit
publik,nëlidhjemeçështjetqëduhett’ureferohenfillimishtautoritetevepërkatëse,iatribuohenshtetit
kontraktues.NëçështjenMeldrumkundërHollandëstë9dhjetor1994,palëspaditëseiudeshtëpristenjëzet
muajpërnjëvendimnganjëshoqatëprofesionale,përparasetëbënteapel.
Shembujngajurisprudenca:
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ÇështjetnëFrancënëlidhjemetësëmurëtmehemofili,qëukontaminuanngavirusiiHIV(SIDA)gjatë
transfuzionevetëgjakutofrojnënjëshembulltëmirënëlidhjemekëtëproblem.NëçështjenValléetë12
dhjetor1989,palapaditëseidorëzoiMinistritpërSolidaritetin,ShëndetindheMbrojtjennjëkërkesë
(pretendim)paraprakepërzhdëmtim,nëpërputhjemeneninR.102tëKoditmbiGjykatatAdministrativedhe
GjykatatAdministrativetëApelit.Më30mars1990,pakparambarimittëafatitkohorprejkatërmuajshtë
parashikuarmeligj,DrejtoriiPërgjithshëmpërçështjeteshëndetitehodhiposhtëkërkesënepalëspaditëse.
NëçështjenKritt
130
,mëtëvonshmenëkohë,GjykatakritikoiAutoritetinpërgjegjëspërSpitaletPubliketëParisit(APͲHP),duke
thënësekurnjëinstitucionligjorpublikështëpalënënjëprocesgjyqësor,vonesateshkaktuarangasjelljae
institucionituatribuohen“autoriteteve”,siçparashikohetnëjurisprudencënpërkatëse.Kështukishtendodhur
mevonesatpërshkaktëAPͲHP.Nëvendqëtëhidhteqartaziposhtëkërkesënparapraketëpalëspaditëse,APͲ
HPqëndroiiheshtur,dhesirezultatpalëspaditëseiudeshtëqëndrontenëpritjepërkatërmuaj,përparasetë
aplikontenëGjykatënAdministrative.APͲHPͲsëiudeshgjashtëmuajpërtëdërguarvërejtjetesajnëGjykatën
Administrative.GjykatakritikoigjithashtusjelljeneGjykatësAdministrative.Ajokishpriturgjernë16shkurt
1999përparasetëdërgonteudhëzimetesajpërAPͲHP,dheekspertëvetëcaktuarngagjykataiudeshën
njëmbëdhjetëmuajpërtabërëkëtëraport.

Nënjëçështjespanjolle,GjykatavërejtiseGjykatëssëLartëtëSpanjës(AudienciaNacional)iudesht’u
kërkontedisaherëautoriteteveqëtëdërgonindosjetpërkatëse,prapatinjëmungesëkujdesingaanaekëtyre
tëfundit.Dokumentiudorëzuavetëmkatërvjetdhegjashtëmuajpaskërkesëssëparë131.
NëçështjeneKlinikësMozartSARL(SHAPK)132,uvlerësuaseautoritetettatimoreishinpërgjegjësepërdyvjet
dhenëntëmuajvonesënëprocesingjyqësor,përshkaktëdorëzimittëvonëtëdeklaratavetëtyrembrojtëse.
Reformatkombëtare:Nëmosmarrëveshjetnëlidhjemekontributetpërsigurimetshoqërore,kurorganizata
profesionalenukmerrnjëvendimbrendanjëkohetëarsyeshme,oserefuzontabëjëkëtë,kodiipërgjithshëm
administrativiHolandës,qëhyrinëfuqimë1janar1994,autorizonqytetarëtqëtaçojnëmenjëherëçështjen
nëapeldirektnëgjykatë.
(Përsëri:ReformaetëdrejtësisëadministrativenëFrancë,shikoPjesën2,II.B.Mëposhtë).

II.ZGJIDHJETVENDASEPËRREDUKTIMINEKOHËZGJATJESSËPROCESEVEGJYQËSORE
DHEPËRMBLEDHJEEPROCESEVEGJYQËSOREQËLIDHENMETO

A. DirektivateGjykatësEvropiane

DirektivateGjykatësEvropianejanëtashmëtëpërshkruaranëdetajnëtëashtuquajturatvendimepilote,në
bazëtënenit46tëKonventës,tëcilat,megjithësekanëtëbëjnëmenjëkërkesëtëvetme,konstatojnëshkelje
tëKonventëspërshkaktënjëproblemistrukturor,icilipreknjëkategoritëtërëpersonash,dhepërmbajnë
këshillanëlidhjemenjëmasëtëpërgjithshmeqëndihmonzgjidhjeneproblemitqëështëshkakishkeljes,dhe
ofronnjëmodelpërnjërrugëzgjidhjeefikasenënivelvendor133.
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KrittkundërFrancës,gjykimiidatës19mars2002(vetëmnëfrëngjishte).
AlbertoSanchezkundërSpanjës,vendimidatës16nëntor2004.
132
KlinikaMozartSARLkundërFrancës,vendimiidatës8qershor2004.
133
Shikop.sh.Vendimet/AktgjykimeteDhomëssëMadhepërçështjenBroniowskikundërPolonisëtë22qershor2004,
BurdovkundërRusisë(nr.2),idatës15janar2009,IvanovkundërUkrainës,idatës15tetor2009,dheçështjetitalianetë
përmenduramëlartpërtëcilatumorëndisavendimengaDhomaeMadhe,më29mars2006(shikoPJESA1.A.mëlart).
131
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Mënëpërgjithësi,organetendryshmetëKëshillittëEvropëskanëmarrënjënumërvendimeshdhekanëbërë
njëpunëintensivemeqëllimqëtëpiketojnërrugëzgjidhjeteduhurapërshkeljetedetyrimitpërnjë
kohëzgjatjetëarsyeshmetëprocesitgjyqësor.
Nëseancënetijtë114Ͳtënëmaj2004,KëshilliiEvropësaprovoinjëDeklaratëqëudrejtohejShteteveAnëtare
nëlidhjeme“GarantimineefikasitetittëimplementimittëKonventësEvropianepërtëDrejtateNjeriut”në
nivelkombëtardhenënivelevropian”.
MekërkesëtëKomitetittëMinistrave,KomitetiDrejtuespërtëDrejtateNjeriut(CDDH),nëpërmjetKomitetit
tëEkspertëvepërPërmirësimineProceduravepërMbrojtjenetëDrejtavetëNjeriut134,postudionmënyrapër
implementiminerekomandimevetëKomitetit,dukepërfshirëatëqëkatëbëjëmepërmirësimine
rrugëzgjidhjevenënivelvendor.
Masatpërtëreduktuarkohëzgjatjeneprocesevepërbëjnënjëaspekttërëndësishëmtëkësajveprimtarie.
GjatëhartimittëRekomandimitRec(2004)6,CDDHukërkoiautoritetevevendasetëdërgoninshembujtë
praktikavetëmirapërpërmirësiminerrugëzgjidhjevenënivelvendor.
KomitetiiMinistravesapokishtemiratuarnjërekomandimtërëndësishëmmbirrugëzgjidhjetefektivepër
kohëzgjatjenetepruartëprocesevegjyqësore135,shoqëruarmenjëUdhëzuestëPraktikëssëMirë,mesynim
përmirësimineimplementimittësëdrejtëspërseancëdëgjimorebrendanjëafatitëarsyeshëmdhepër
rrugëzgjidhjeefektive,gjëecila,nëfaktireferohetgjithashtuaktivitetevedheinstrumentevetëCEPEJ
(Udhëzuesi,p.7Ͳ10)136.
PasvendimittëmëparshëmpërçështjenKudla,njënumërshteteshkanëmarrëmasaqët’umundësojnë
qytetarëveqëkanëpasurkohëzgjatjetëtepruartëprocesitgjyqësor,dheqëjanëendenëpritjetëpërfundimit
tënjëfazetëcaktuar,tëkenënjëprocestëshpejtë.Gradualishtpobëheteqartësealternativaeofruarnga
GjykataEvropianeetëDrejtavetëNjeriutkanjënumërdisavantazhesh.Dukeulejuarvendevetëzgjedhin
midisdëmshpërblimitpërdëmsirezultatiprocesevegjyqësoretepërtëgjatadhemundësisëpërtë
përshpejtuarprocesingjyqësor,Gjykatakakrijuarmundësinëerrugëzgjidhjevetëreja.
Nëfakt,sikursetregoizbatimiiligjitPinto,dëmshpërblimipërdëminqëiuakorduapalëspaditëse,në
përmbushjetëkërkesavetëGjykatësEvropiane,ebërikëtëzgjidhje‘tepërtërheqëse’137dheaktualishtka
shkaktuarnjëmbingarkesëtëGjykatëssëApelitnëItali,paparandaluarafatetkohoretepërtëgjatapërtë
ardhmen.110.
NëvendiminkryesortëpërmendurmëlartScordinokundërItalisë,ECHR/GJEDNJireferohetpunimittëCEPEJ:
‘Nëprograminetijkuadër(CEPEJ(2004)19Rev2§6),CEPEJvërensemekanizmatqëkufizohenvetëmnë
dëmshpërblimjanëshumëtëdobëtadhenukinxisinsiduhetShtetettëndryshojnëprocesetetyretëpunës;
atoofrojnëkompensiminvetëmàposteriori,nërastinenjëshkeljejetëprovuar,nëvendqëtëpërpiqentë
gjejnënjëzgjidhjepërprobleminevonesave’.
Punimivazhdonkështu:‘Nësenjësistemligjordështonnëkëtëdrejtim,zgjidhjamëefikasedotëishtetë
gjendejnjërrugëzgjidhjeqëtëmundësontepërshpejtimineprocedurësmeqëllimpengiminekohëzgjatjessë
tepruar.Kjorrugëzgjidhjepërbënnjëavantazhtëpamohueshëmnëkrahasimmenjërrugëzgjidhjeqëdotë
fokusohejvetëmnëpagesënenjëdëmshpërblimifinanciar,sepseajogjithashtushmangdetyriminpër


134

Rekomandim(2004)iKomitetittëMinistraveidatës12maj2004
CM/Rec(2010)3,miratuarngaKomitetiiMinistravemë24shkurt2010nëtakimine1077tëZv/Ministrave.
136
DuhetgjithashtutëpërmendimraportineKomisionittëVenecias(doc.CDLͲAD(2006)036rev)
137
RaportiikatërtinformuesCM/Inf/DH(2005)31idatës6qershor2005.
135
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konstatimineshkeljevetënjëpasnjëshmepërtënjëjtënprocedurëdhe,nukkufizohetvetëmnëveprimetà
posteriori,siçndodhmerrugëzgjidhjenpërdëmshpërblimfinanciar,siajoqëparashikohetnëligjinitalian.’
Shteteveulejohetnjëfarëhapësirepërdiskrecionnëzgjedhjenerrugëzgjidhjesqëdotëpërdorinmeqëllim
përputhjen me kërkesat e nenit 13 të Konventës. Siç u tha më lart, vendimi/aktgjykimi për çështjen Kudla
kundërPolonisëofronnjëzgjedhjemidisnjërrugëzgjidhjejetëorientuardrejtshpejtimittëproceduravedhe
një tjetre për të ndrequr pasojat, (Pjesa 1 si më lart), edhe pse Gjykata rregullisht thekson këtu se ‘zgjidhja
ideale është parandalimi’, (p.sh. vendimi/aktgjykimipër çështjen Vokurka kundër Republikës Çeke, i datës 16
tetor 2007). Përveç kësaj, të gjitha rrugëzgjidhjet e parashikuara në ligjet vendase mund të përputhen me
kërkesat e nenit 13, edhe pse asnjë prej tyre nuk është i mjaftueshëm në vetvete. (Kudla kundër Polonisë, i
përmendurmëlart§157).Disashtetekanëzgjedhurkombiniminedyrrugëzgjidhjeve,njëpërtëpërshpejtuar
proceset gjyqësore, dhe tjetra për dëmshpërblim, ( p.sh. vendimi/aktgjykimipër çështjen Missenjov kundër
Estonisë,29prill2009,§44).
Shtetetkanëfuturnëpërdorimnjëgamëtëgjerërrugëzgjidhjeshpërpërshpejtimineprocesevegjyqësoreose
përdëmshpërblimpërpasojatevonesave138.
Dëmshpërblimimundtëjetëgjithashtunëformënenjëreduktimitëpërshtatshëmtëdisakostove,tëdënimit
apotëdëmitqëishkaktohetpalësapeluese139.SidoqoftëGjykatakakonsideruarse‘njëvendimapomasëe
favorshmepërpalënapeluesenukështënëparimemjaftueshmepërtaprivuaratëngastatusiisaj‘siviktimë’,
përveç rasteve kur autoritetet kombëtare e kanë pranuar shprehimisht ose në thelb, dhe pastaj kanë ofruar
zhdëmtim për shkelje të Konventës’,(p.sh. vendimi i Dhomës së Madhe për çështjen Riccardo Pizzati kundër
Italisë,29mars2006,§70).
Gjykata pranon që një Shtet që ka futur në përdorim një sërë rrugëzgjidhjesh parandaluese dhe
dëmshpërblyese,kuvendimetpërkatëse,nëpërputhjemetraditënligjoredhestandartinejetesëssëvendit,
janëtëshpejta,tëarsyetuaradhezakonishtekzekutohenmeshpejtësi,tëofrojëshumatëcilat,edhepsejanë
mëtëvoglaseatotëvendosurangaGjykata,nukjanëtëpaarsyeshme,(DubjakovakundërSllovakisë,10tetor
2004).
Raporti i Komisionit të Venecias vëren se: “për çështjet penale ekzistojnë forma specifike të rrugëzgjidhjeve
dëmshpërblyese,qëduhettëkonsiderohensiformatë‘restitutioinintegro’(rivendosjenëpozitatfillestare):
ndërprerja e ndjekjes penale, zbutja ose reduktimi i dënimit; shpallja e pafajësisë, vendosja e një gjobe të
nivelittëulët;dhemosͲprivimingatëdrejtatciviledhepolitike.Megjithatë,këtomundtëshkaktojnë,nëdisa
raste, mungesë të drejtësisë materiale. Shpallja e pafajësisë ose ndërprerja e procesit gjyqësor duhet të
aplikohetvetëmnërastetëjashtëzakonshme.Nëmotiviminepërdorurngagjyqtarikurvlerësohetkohëzgjatja
e procesit gjyqësor, duhet të bëhet e qartë lidhja midis kësaj të fundit dhe masës së dënimit që jepet, dhe
duketseështëmevendtëpërmendetseçfarëdënimidotëishtedhënënësekohëzgjatjadotëkishteqenëe
arsyeshme140.
B. Rrugëzgjidhjetekzistuesevendase:përmbledhje141

Njënumërrrugëzgjidhjeshinteresantevendaseekzistojnëaktualisht.
NëAustri,Nënndarja91eAktitpërGjykatat(Gerichtsorganisationsgesetz)ofronnjërrugëzgjidhjeqëGjykatasë
fundmiepërshkroisi‘efektive’nëlidhjemevendiminedhënëpërçështjenHolzinger,të30janarit2001.Ky


138

Shiko raportin e sipërpërmendur të Komisionit të Venecias CDLͲAD(2006)036rev.,
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDLͲAD(2006)036revͲe.asp
139
UdhëzuesiiPraktikëssëMirë,nr.112,f.25.
140
Op.cit.,§240,përfshirënëUdhëzuesinePraktikëssëMirë,Nr.114,f.26.
141
Përnjëstudimnëlidhjemekëtëçështje,shikoraportineKomisionittëVeneciastëpërmendurmëlart.
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§§

69Ͳ87:

konkluzion është riͲpërsëritur, p.sh. në vendimin për çështjen Saccoccia kundër Austrisë, të 5 korrikut 2007.
Dispozitatërejaushtuannëkodineprocedurëspenalenëmars2004,tëcilatujepninpersonavetëakuzuartë
drejtënqëprocesiityregjyqësortëpërfundontebrendanjëkohetëarsyeshme.
NëBelgjikënjëligjirireformoimë1998KodineHetimitPenaldheprezantoinëligjinvendasnjërrugëzgjidhje
të re që i lejonte personit të akuzuar të ankohej për kohëzgjatjen e tepruar të hetimit penal. Shembuj të
jurisprudencëstregojnëserrugëzgjidhjaeparashikuarnëdispozitëlejonpërshpejtiminehetimeve.Gjykatae
konsideroikëtërrugëzgjidhjeefikasenëvendiminesajpërçështjenStrategjidheKomunikimedheDumpulin
kundërBelgjikës,tëdatës15tetor2002.Përveçkësaj,nëdhjetor2000,ligjibelgparashikoinjësanksionpër
rastin e kohëzgjatjes së tepruar të procesit gjyqësor: ‘gjyqtari mund të vendosi një dënim pasi thjesht ka
konkluduarpërfajin,osemundtëimponojënjëdënimmëtëlehtësedënimiminimumiparashikuarmeligj142.
RepublikaÇekekahartuarreformanëvijimtëvendimit/aktgjykimitpërçështjenHartman,tëdatës10korrik
2003,nëtëcilënGjykataEvropianekonkludoiseapeletnëGjykatënKushtetuese,qëumundësoninindividëve
tëkundërshtoninçdovendimtëformëssëprerëtënjëorganitjetër,qoftëadministrativapogjyqësor,nukishin
efikase.Aktinr.192/2003ikashtuarnjëdispozitëAktitnr.6/2002mbigjykatatdhegjyqtarët,sipastëcilës,që
prej 1 korrikut 2004, është e mundur të kërkohetnjë rrugëzgjidhje përkohëzgjatje të tepruara të proceseve
gjyqësore, duke bërë një kërkesë që të vendoset një afat kohor për përfundimin e  një faze të veçantë
proceduraleosetënjëformaliteti.KjoprocedurëështëengjashmemeatëtëAustrisë,tëpërshkruarmëlart.
Nëvendimi/aktgjykimineçështjesVokurkakundërRepublikësÇeke,tëdatës16tetor2007,Gjykatashqyrtoi
efektivitetinenjërrugëzgjidhjejetëre‘parandaluese’,dhedeklaroiseajoishtejoͲefikase.Porngaanatjetër,
ajoeçmoiefikasenjëzgjidhjedëmshpërblyeseqëerdhinëfuqinëprill2006,qëlejontezhdëmtimpërdëmjoͲ
material,rezultatimosͲrespektimittëdetyrimitpërkohënearsyeshme143.
Neni21ikushtetutësfinlandeze,“Secilikatëdrejtënqëçështjaetij/esajtëtrajtohetnëmënyrëneduhurdhe
pavonesatëpapërshtatshmenganjëgjykatëoseautoritettjetërligjërishtkompetentpërtabërëkëtë,sidhe
kamundësinëqëvendimiqëlidhetmetëdrejtatapodetyrimetetij/tësajtërishikohetnganjëgjykatëapo
organtjetëripavaruriadministrimittëdrejtësisë”
Kodiiprocedurëspenaleparashikongjithashtunjëprocedurëtëveçantëpërzgjedhjejeqësynonreduktimine
kohëzgjatjes totale të procedseve në çështjet penale apo civile. Neni6 § 3 i koditpenal u lejon gjykatave të
reduktojnëdënimetnësenjëkohëveçanërishtegjatëkakaluarqëngakohakurështëkryerveprapenaledhe
kurndëshkiminormaldotëkishtenjëefekttëpaarsyeshëmoseveçanërishttëdëmshëm.
Qënga26korriku2004aikonsideroiseligjiPintopërbënnjërrugëzgjidhjeefikasedhesemundtëaplikohej
përqëllimetenenit35§1tëKonventës.
Përsa i përket Francës, neni L 141Ͳ1 i Kodit Gjyqësor (më parë L 781Ͳ1) parashikon që Shteti të mbajë
përgjegjësi në rast neglizhence serioze apo mohimi të drejtësisë. Shkelja e detyrimit në lidhje me kohën e
arsyeshme mund të sanksionohet dhe të paguhet dëmshpërblim. Në një vendim të 23 shkurt 2011
(Bull.Ass.Plén. nr.5 – Buletini i asistencës plenare nr. 5), Asambleja Plenare e Gjykatës së Kasacionit i zgjeroi
kufijtëeneglizhencës sërëndështetërore,dukeurdhëruarqënjëneglizhencëetillëtëpërfshinteçdollojtë
metetëpërbërënganjëfaktaponganjësërëfakteshqëreflektoninpaaftësinëegjyqësoritpërtëpërmbushur
detyrat që i caktoheshin. Pak më vonë Gjykata Evropiane specifikoi se një rrugëzgjidhje e tillë nuk mund të
konsiderohej si rrugëzgjidhje efektive për t’u përdorur nga pala paditëse, sepse kriteri i ‘i neglizhencës së
rëndë’ që kërkonte të provohej përgjegjësia ligjore e Shtetit, pengonte shpalljen e një përgjegjësie të tillë.
(Vendimi/aktgjykimipërçështjenGirardkundërFrancës,idatës30qershor2011§54).Por,qëngavendimii
çështjesZannoutikundërFrancës,idatës26shtator2000dhevendimeve/aktgjykimevetëpërmenduramëlart
përçështjetGiummarrakundërFrancësdheMifsud,GjykataEvropianeekanjohurefikasitetinenjëvendimitë
tillë. Kjo rrugëzgjidhje mund të përdoret tashmë nga gjithkush që ka dëshirë të ankohet për kohëzgjatjen e
tepruartënjësërëproceseshgjyqësore;sirezultat,tëgjithakërkesatedorëzuarambikëtëbazënëGJEDNJ,që


142
143

RaportiVjetoriKomitetittëMinistrave2007,f.79.
Përmëshumëdetaje,shikoRaportinVjetortëKomitetittëMinistrave,2009,f.121.
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nga shtatori 1999, për të cilat rrugëzgjidhja vendase nuk është përdorur më parë, deklarohen si të
papranueshme.
Në lidhje me gjykatat administrative, Gjykata Evropiane fillimisht konsideroi se nuk kishte jurisprudencë
vendaseqëtëtregonteefikasitetinerrugëzgjidhjes(vendase)nëlidhjemepërgjegjësinëligjoretëShtetitpër
funksionimin e mangët të gjykatave administrative, (vendimi Lutz kundër Francës i datës 25 mars 2002). Në
përgjigje,KëshilliiShtetit,nënjëvendimtëdatës28qershor2002(Magiera),ushprehsepalapaditësemund
të përfitonte dëmshpërblim në një gjykatë administrative për dëm të shkaktuar nga shkelja e së drejtës për
seancë dëgjimore brenda një kohe të arsyeshme. Gjykata Evropiane e konsideron tashmë të mjaftueshme
padinëkorresponduesepërtëpërcaktuarpërgjegjësinëligjoretëShtetit,(vendimi/aktgjykimiBrocadheTexierͲ
Micault kundër Francës, 21 tetor 2003). Kjo jurisprudencë plotësohet me Dekretin nr. 2005Ͳ911, të datës 28
korrik2005(neniR.311Ͳ1Ͳ7iKodittëDrejtësisëAdministrative),icilinjehkompetencëneKëshillittëShtetit144
për të gjykuar në shkallë të parë dhe të fundit paditë për dëme kundër Shtetit për kohëzgjatje të tepruar të
proceseve gjyqësore në gjykatat administrative. Përveç kësaj, Dekreti nr. 2005Ͳ1586 i datës 19 dhjetor 2005
parashikoi shqyrtim administrativ parandaluespër gjykatat administrative me qëllim zgjidhjen e vonesave të
tepruara të tyre. (Neni R. 112Ͳ2 dhe 3 i Kodit të Drejtësisë Administrative). Së fundmi Këshilli i Shtetit
konsideronkohëzgjatje të tepruar e procesit  gjyqësor në një çështje për të cilën koha e arsyeshme për ta
dëgjuarçështjenprezumohetseshkaktondëmmoralperse(vetiu)(KSH,19tetor2007)145

Dhepikërisht,rrethpesëvjetpaspranimittëefikasitetittëpadivepërshkaktimdëminëFrancë,numriirasteve
të shpalljes së Francës fajtore për akuza të tilla është reduktuar konsiderueshëm, (shiko Shtojcën Nr.). Në
RezolutënCM/ResDH(2009)59KomitetiiMinistravendërpreushqyrtimineekzekutimittështatëgjykimevepër
kohëzgjatje të tepruar të proceseve administrative kundër Francës për arsye se janë miratuar masat e
përgjithshmetënevojshmepërparandalimineshkeljevetëtilla.
NëPoloni,ligjii17qershorit2004(indryshuar,meefektnga1maji2009),parashikondyllojerrugëzgjidhjesh
‘parandaluese’ (përshpejtim) dhe dëmshpërblyese. Në lidhje me rrugëzgjidhjen e parë, njëra nga palët në
procesmundtëdorëzojënjëankesëpërarsyeseedrejtaetijpërt’udëgjuarbrendanjëkohetëarsyeshme
ështëshkelur.Kriteret përtëpërcaktuarnjëkohëzgjatje tëpaarsyeshmetëprocesevegjyqësorebazohennë
jurisprudencën e Gjykatës së Strasburgut. Nëse ankesa ka arsye të shëndosha, gjykata përkatëse duhet të
urdhërojë,brendadymuajshngadorëzimiiankesësnëgjykatënkompetenteosenëprokurori,qëtëmerren
masateduhurabrendanjëkohetëcaktuar.Nëseështëfjalapërdëmshpërblim,praktikaegjykatavenëPoloni
konfirmon se është e mundur të kërkohet zhdëmtim në para për dëme joͲmateriale të shkaktuara nga
kohëzgjatja e tepruar e procesit gjyqësor, në bazë të nenit 448 të Kodit Civil dhe gjithashtu të nenit 417.
Gjykata Evropiane konstatoi se rrugëzgjidhje e dytë ishte efikase. (Vendimi/aktgjykimi për çështjenKrasuski
kundërPolonisëidatës14qershor2005,§72).
Neni 24 i Kushtetutës së Spanjës u jep të gjithëve të drejtën për një gjyq/seancë gjyqësore të ndershme/të
drejtë,pavonesatëpajustifikuara.


Recursodiamparo(padipërshkeljenetëdrejtavedhelirivethemelore)nëGjykatënKushtetueseiofronpalës
paditëse dy rrugëzgjidhje për procese të zgjatura në mënyrë të paarsyeshme, në të cilat çështjet ende në
gjykimvihenmenjëherënërrugëtëmbarë,menjëurdhërqëtëpërfundojëperiudhaeinaktivitetit,osedukee
hedhurposhtëvendiminicilipoezgjatnëmënyrëtëpaͲjustifikueshmeprocesingjyqësor.


Nënndarja292ffeAktittëDrejtësisëautorizonindividët,sapombaronprocesigjyqësor,tëdërgojnënjë
kërkesëtekMinistriaeDrejtësisëpërzhdëmtimpërkeqfunksionimtëdrejtësisë.


Sipasjurisprudencëspërkatëse,(GonzalezMarínkundërSpanjës(vend.)nr.39521/98,ECHR1999ͲVII),proceset
gjyqësoremenjëkohëzgjatjetëpaarsyeshmetregojnëkeqfunksionimtësistemitgjyqësor.Vendimiiministrit
mundtëapelohetnëgjykatatadministrative.Gjykatakaurdhëruargjithashtu,nëvendimin/aktgjykiminesaj
përpranueshmërinë,tëdatës28janar2003përçështjenCaldasRamirezdeArellano,mbiefikasitetine
rrugëzgjidhjevetëparashikuaranëNënndarjet292fftëAktittëDrejtësisënëlidhjemekohëzgjatjenetepruar
tëprocesevegjyqësorenëGjykatënKushtetuese.


144
145

KëshilliiShtetitkryengjithashtufunksionineGjykatëssëLartëpërdrejtësinëadministrative(shënipërkthyesit)
ShikogjithashtuRaportinVjetortëKëshillittëMinistrave2008,f.125.
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NëKroaci,këtodyllojrrugëzgjidhjeshkombinohenpërnjëgrupproceseshgjyqësore:neni63§3isëDrejtës
KushtetueseparashikonnjërrugëzgjidhjenëGjykatënKushtetueseorientuarsipërvendosjeneafatevepër
fazatproceduraleashtuedhepërpërcaktimineshumavetëdëmshpërblimitpërshkeljen.GjykataEvropiane
fillimishtkonstatoisekjodispozitëereparashikontenjërrugëzgjidhjeefikasepërkohëzgjatjetëpaarsyeshme
tëprocesevegjyqësore,(shikovendimin/aktgjykiminpërçështjenRadošdhetëtjerëtkundërKroacisë,tëdatës
7nëntor2002dhevendimet/aktgjykimetpërpranueshmërinënëçështjeteSlaviēektë4korrik2002,Nogolica
të5shtator2002,Plaftakdhetëtjerëttë3tetor2002,Jeftiđtë3tetor2002dheSahinitë11tetor2002.


Megjithatë,implementimiikësajrrugëzgjidhjejekakrijuarvështirësi.Nëdisarasteedhevetëprocedurae
ankimimitkushtetuesmorishumëkohë.Sipasojë,GjykataeStrasburgutvendosiqëefikasitetiiankimimit
kushtetues,sirrugëzgjidhjepërzgjatjeneprocesevecivileqëishinendenëgjykim,dëmtohejngakohëzgjatjae
tepruar,(vendimi/aktgjykimiiVidaskundërKroacisëidatës3korrik2008,pika37).146

KushtetutaeRepublikësSllovake(endryshuar,hyrënëfuqinë1janar2002)parashikondyllojerrugëzgjidhjesh
‘përshpejtimi’dhedëmshpërbliminëGjykatënkushtetuese(neni127iKushtetutës).Gjykataekakonsideruar
këtërrugëzgjidhjeefikase(shikoAndrášikdhetëtjerëtkundërSllovakisë,vendimidatës22tetor2002,dhe
MazurekkundërSllovakisë,vendimiidatës3Mars2009).


Megjithatë,GjykataEvropiane,kaidentifikuartëmetanëzbatiminngaGjykataKushtetuesetënenit127,si
p.sh:


Ͳ

Ͳ

Dëmshpërblim i pamjaftueshëm ose joͲekzistent (p.sh. Komanický kundër Sllovakisë (Nr.
5),vendimi/aktgjykimii13tetor2009;BáŸaskundërSllovakisë,vendimi/aktgjykimii12shkurt2008;
Judt kundër Sllovakisë, vendimi/aktgjykimi i 9 tetor 2007; dheMagura kundër Sllovakisë,
vendimi/aktgjykimii13qershor2006);

MosͲmarrjanëkonsideratëngaGjykataKushtetueseetotalittëkohësqëuduhetgjykatavevendase
përshqyrtuarçështjen(p.sh.KeszelikundërSllovakisë,vendimi/aktgjykimii13tetor2009;Softelkundër
Sllovakisë (Nr. 2), vendimi/aktgjykimi i 16 dhjetor 2008; dhe Jakub kundër Sllovakisë,
vendimi/aktgjykimii28shkurt2006).


Pavarësishtngakëtotëmeta,Gjykataekonfirmonefikasitetinnëparimtëankimimitkushtetues,përshkaktë
dëmshpërblimit të mjaftueshëm të akorduar nga Gjykata Kushtetuese, (p.sh. Bartl kundër Sllovakisë,
vendimi/aktgjykimii6tetor2009;BecovákundëtSllovakisë,vendimi/aktgjykimii18shtator2007;Cervanová
kundërSllovakisë,vendimi/aktgjykimiidatës9janar2006,MachunkakundërSllovakisë,vendimi/aktgjykimi i
27qershor2006;dheKonēeková,vendimi/aktgjykimii9maj2006)147.


Neni39iKushtetutëssëMaltësvendostëdrejtënpërseancëdëgjimorebrendanjëkohetëarsyeshme.Palët
ndërgjyqëseqëgjykojnëseedrejtaetyrepërt’udëgjuarbrendanjëkohetëarsyeshmeështëshkelur,mundtë
dorëzojnë njëkërkesë për apel tek Gjykata Civile që ka kompetencë kushtetuese, vendimi i së cilës është i
apelueshëm në Gjykatën Kushtetuese. Ky apel mbulon proceset  civile, administrative dhe penale. Gjykata e
Strasburgutushprehsekyapelështëpërgjithësishtefikas,megjithësenëdisarasteniveliidëmshpërblimittë
akorduaruvlerësuaipamjaftueshëm,(vendimet/aktgjykimetpërçështjetZarbkundërMaltës,tëdatës4korrik
2006,dheKorporataeZhvillimittëMesdheutQendrorkundërMaltës,tëdatës24tetor2006).


NëSlloveni,ligjiiviti2006përmbrojtjenetëdrejtëspërseancëdëgjimorebrendanjëkohetëarsyeshme,(që
erdhinëfuqinë1janar2007148,ulejonpalëvendërgjyqësetëkërkojnënjërrugëzgjidhjedëmshpërblyese
vetëmpasit’ikenëpërdorurtëgjitharrugëzgjidhjetpër‘përshpejtim’.Gjykatavërejtisekymekanizëmkishte
qëlliminlegjitimtëthjeshtonteprocedurëndhekonsiderontesekjorrugëzgjidhjesllovenedukej,nëparim,të


146

Re.ZhvillimiijurisprudencëssëGjykatëspërsituatënnëKroaci,cf.UdhërrëfyesiiPraktikëssëMirë,nr.60Ͳ62,f.14dhe
15.
147
ShikoUdhërrëfyesinePraktikëssëMirë,nr.93Ͳ96,f.22dhe23,Përnjëvlerësimtëpërgjithshëmtëmbikëqyrjessë
ekzekutimittëvendimevetëGjykatësEvropianetëtëDrejtavetëNjeriutngaSllovakia;shikoRaportinVjetor2010të
KomitetittëMinistrave,f.142dhe143.
148
RaportiVjetoriKomitetittëMinistrave2007,f.94.
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ishteefikase.(ZunickundërSllovenisë,vendimi/aktgjykimiidatës18tetor2007,§§49,50dhe54).

NëBullgari,nërastetkurnjëGjykatënukarrintëplotësojënjëfazëproceduralebrendanjëkohetëarsyeshme,
neni255iKoditCiviltëBulgarisëivitit2006ulejonpalëve,nëcilëndofazëtëprocesitgjyqësor,tëdorëzojnë
njëkërkesëpërvendosjeneafatevetëpërshtatshmekohorepërpërfundiminekësajfaze.Neni257kërkonqë
gjykataeshkallësmëtëlartëtëmarrënëshqyrtimkëtëkërkesëbrendanjëjaveqëngamarrjaesaj,dhe,nëse
egjykonafatinligjortëpaarsyeshëm,tëvendosënjëafatkohorpërimplementiminekësajfazeprocedurale.
GjykataeStrasburgutekagjykuarkëtërrugëzgjidhjeefikasenëparim,megjithëseajoduhettëkombinohetme
njërrugëzgjidhjedëmshpërblyese,(vendimi/aktgjykimiJeliazkovdhetëtjerëtkundërBullgarisë,3prill2008).

NëGjermaniedrejtapërt’ugjykuarosepërtëdëgjuarçështjenbrendanjëkohetëarsyeshmegarantohetme
LigjinBazë,dheankesatpërshkeljetëkësajtëdrejtemundtëdorëzohennëGjykatënKushtetueseFederale,e
cilaështëevetmjaqëkakompetencënt’ikërkojëGjykatësnëfjalëtapërshpejtojëosetapërfundojëprocesin
gjyqësor.GjykataKushtetueseFederalenukkakompetencënqëtëimponojëafatekohorembigjykatatmëtë
ulëta ose të urdhërojë masa të tjera për të përshpejtuar procedurat, dhe nuk ka as aftësinë të akordojë
dëmshpërblim.


NjëprojektͲligjpërtëfuturnëpërdorimnjërrugëzgjidhjetërekundërmosveprimituvupërdiskutimpërpara
zgjedhjeveparlamentaretë18shtator2005.Sipasqeverisë,kjodotëbëntetëmundurreduktiminengarkesës
meçështjenëGjykatënKushtetueseFederale,meqenëse,paskëtaj,ankesadotëdorëzohejnëgjykatënqë
merrejmeçështjen,ose,nësegjykatarefuzontetëmerrtemasapërtëpërshpejtuarprocesingjyqësor,ankesa
dotëdorëzohejnënjëgjykatëapeli.


GjykataEvropianeushprehse“Qeveria,dukezgjedhurnjërrugëzgjidhjeparandaluese,ekabërëkëtënë
përputhjemefrymënesistemittëmbrojtjestëkrijuarngaKonventa,meqenëserrugëzgjidhjaeredotë
trajtojëshkakunbazëtëproblemittëkohëzgjatjessëprocesevegjyqësoredheduketsekamëshumëgjasat’i
ofrojëpalëvendërgjyqësembrojtjeneduhurnëkrahasimmerrugëzgjidhjetdëmshpërblyese,qëmundësojnë
vetëmveprimetqëndërmerrenaposteriori149.


Përmëtepër,GjykataFederaleeDrejtësisënëGjermaniendryshoijurisprudencënnënjëvendimtëdatës17
janar2008,qëakordontekompensimpërkohëzgjatjetëtepruartëprocesitgjyqësornëçështjetmedënimtë
përjetshëm, duke mundësuar që një pjesë specifike e dënimit të konsiderohej se ishte kryer, (një koncept i
njohur si Vollstreckungslösung, ose “zgjidhje në lidhje me ekzekutimin e vendimit”). Gjykata Evropiane e
përshëndeti këtë anulim të precedentëve (vendimeve të mëparshme), edhe pse pala paditëse në fjalë nuk i
plotësonte kushtet për këtë, sepse kjo kish ndodhur pas dënimit të tyre, (vendimi/aktgjykimi Kaemena dhe
ThöneböhnkundërGjermanisë,22prill2009).

III.
Punakërkimorenëlidhjemekohënearsyeshme



NgaleximidheanalizaedetajuarenjëshumicevendimeshtëGjykatësEvropianetëtëDrejtavetëNjeriut
dhetërezolutavetëKomitetittëMinistrave,evidentohentendencatemëposhtme.

A.TendencatkryesoretëGjykatësEvropianenëlidhjemekohënearsyeshme:


Fazatproceduraleqëgjykohetsepërputhenmekërkesënekohëssëarsyeshmezakonishtzgjasinmëpakse2
vjet.

Kur kjo periudhë është më e gjatë se 2 vjet, por nuk kritikohet nga Gjykata Evropiane, pothuaj gjithmonë
është sjellja e palës paditëse qëështë shkak për këtë, dhevonesatëpaktënpjesërishtështëshkaktuarnga
pasivitetiityreosengaqëllimetekëqijatëtyre150.

Nërastine23çështjevetëndërlikuarakuishtevendosursenukishteshkelurasnjëedrejtë,ështëehabitshme
të vëresh se në dymbëdhjetë çështje – më shumë se gjysma – sjellja e palës paditëseështë kritikuar nga


149

VendimiiDhomëssëMadhepërçështjenSurmelikundërGjermanisë,8qershor2006,§138.
VendimiipërmendurmëlartiDostakundërRepublikësÇeke,idatës25maj2004:njëvendiminteresantnëkëtë
drejtim,sepsetetëgrupeprocedurashcivileishindorëzuarngaenjëjtapalëpaditësenëçështjetëthjeshtatëshqyrtuara
ngaGJEDNJ.

150
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Gjykata sepse ka kontribuar në vonesë. Vendimi i Gjykatës se nuk ka pasur shkelje shpjegohet nga sjellja e
papërshtatshmeepalëspaditëse.

Përshembull,nëçështjeneÖzsoykundërTurqisë,vendimi/aktgjykimiimuajitshkurt2006,përtëcilënprocesi
gjyqësor kishte zgjatur gjashtë vjet, dhe ku përfshiheshin 33 të paditur, të akuzuar për ndihmë ndaj PKK
dhe/osesulmndajshtetit,Gjykatavërejtisenukkishtendonjëperiudhëtërëndësishmepasivitetitëshkaktuar
ngaautoritetetvendase.Ngaanatjetër,Gjykatavërensepërrrethshtatëmuajpalapaditësenukuparaqitnë
seancatgjyqësorenëGjykatëneSigurisësëShtetit,gjëqësigurishtnukilehtësoigjëratpërgjykatatkubëhej
gjyqinëlidhjemedëgjiminepalëspaditëse.{…].Gjykatakonkludoisekohëzgjatjaeprocesevegjyqësorenë
çështjen në fjalë, të cilat u kryen në dy gjykatatë ndryshme, megjithëse e kontestueshme, nuk ishte tepër e
gjatë.”(§§2Ͳ4).


Pokështu,nëçështjenAncelkundërTurqisë,vendimi/aktgjykimiidatës17shkurt2009,Gjykatavërensedisa
ngavonesatnëprocesingjyqësorjanëpërshkaktëpalëspaditëse,veçanërishtatoqërezultojnëpërshkaktë
mosparaqitjes së saj në seancat gjyqësore, gjë që bëri që kërkesë padia e saj të hiqej dy herë nga lista; dhe
mosparaqitjaesaj{nënjëseancëdëgjimore}rezultoinënjështyrjetëseancës,dhekëtoiushtuanvonesëstë
pashpjeguarnëekzekutiminevendimevenëfavortësaj(§44).
Edhenësepalapaditësenukvepronmekorrektesëneduhur,Gjykatamerrgjithnjënëkonsideratëmënyrënse
sikanëreaguargjykatat:nësegjykatatnukgjendennëgabimnëlidhjemendonjëmosveprimtëveçantë,dhe
nëseçështjapërfshinprocesegjyqësorenëtëcilatpalëtmbajnëpërgjegjësipërzhvillimineprocesit,palëvedo
t’u lihet plotësisht faji për vonesat e shkaktuara për shkak të gabimeve të tyredhe të kërkesave të
papërshtatshme,dhegjykatadotëvendosësenukkapasurshkelje,edhepse,nëtermaobjektive,kohëzgjatja
eprocesevegjyqësoreduketetepruar.

Përprocesetgjyqësoreqëzgjasinmëshumësedyvjet,GJEDNJshqyrtonçështjennëdetaj,përtëkontrolluar
korrektesëneautoritetevekombëtare,dhetëpalëve,nëlidhjemekompleksitetineçështjes;përprocesemëtë
shkurtrasedyvjet,Gjykatanukebënkëtëshqyrtimtëdetajuar.


NëçështjenNikolaNikolovkundërBullgarisë,vendimi/aktgjykimiidatës14qershor2007,përshembull,Gjykata
vërejtinjënumërndërlikimesh,kupërfshihejmungesaedëshmitarëveokularëpërfaktet,qënxitënautoritetet
vendasetëkërkoninnjësërëopinioneshngaekspertët,(§9);ajokonkludoise,dukemarrënëkonsideratëtë
gjitharrethanateçështjes,veçanërishtkohëzgjatjenepërgjithshmedhekompleksitetineprocedimeve,sidhe
faktinqëçështjaushqyrtuanëtreniveletëndryshme,Gjykataçmonsevonesatqëjanëshkaktuarnga
autoritetetnukjanëtëtillaqëtëtëbëjnëtëmendoshsegjatësiaeprocesitishteetepruar(§14).

Pokështu,nëvendiminpërçështjenVeriterkundërFrancës,tëdatës4tetor2010,Gjykatanukekonsideron
tëtepruarkohëzgjatjeneprocesitgjyqësorpërshkaktëkompleksitetitligjortëçështjes,qëngritiçështjen
madhoretëinterpretimittëligjittëBE.

Po kështu, në vendimin për çështjenTan dhe të tjerët kundër Turqisë, të datës 20 qershor 2006, Gjykata u
mbështetnëkompleksitetinellojittëveprëspenalenëshqyrtimpërtëkonkluduarsekarakteristikakryesoree
çështjes ishte kompleksiteti i madh i saj. Dyshimet ndaj palës paditësekishin të bënin me krimet e ‘jakave të
bardha’,pramashtrimnëshkallëtëgjerë,kuishinpërfshirënjënumërshoqërish.Kjollojveprepenalekryhet
zakonisht, siç ndodh me çështjen në gjykim, nëpërmjettransaksioneve komplekseme qëllim shmangien e
mbikëqyrjessëorganevehetuese(§40).

Ajoqërrezikohetpërpalënpaditësenëmosmarrëveshjeështëkriterkryesorpërvlerësim,dhemundtënxisë
GjykatënEvropianetarishikojëpraktikënnormaletësajqëkonsiderontenjëperiudhëmëpakse2vjetsitë
pranueshmepërçdonivelgjykate151.

Mundtëjetëgjithashtunjëarsyeqëgjykatat’ijapëpërparësikësajllojçështjejenëplaninkalendariktë


151

LeBechenneckundërFrancës,vendimiidatës28mars2006.
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seancavegjyqësore152.Përshkaktënumrittëçështjevetëmbarturanëpërgjykata,GjykataEvropianekërkontë
pajtojëshqetësiminnëlidhjemekohënearsyeshmemeatëtëushtrimitsiçduhettëdrejtësisë;sirezultat,kur
shqyrtohetmënyrasesidotëtrajtohençështjetendenëgjykim,ajoiftongjykatatqëkanëçështjetëmbartura
qët’icaktojnëçështjetpërshqyrtimsipasrëndësisëdhejomësipasparimit‘kushmbërrinipari,shërbeheti
pari’;kjonënkuptonqëtëmerretparasyshçfarërrezikonpalapaditësenëmosmarrëveshje153.Dhëniae
përparësisëpërdisakategoriçështjeshështëprovuarmesuksesnëgjykatatevendevetëEvropësveriore154.

Për çështjet e ndërlikuara, Gjykata, duke mbajtur parasysh kompleksitetin e çështjes, fokusohet vetëm në
kohëzgjatjeneprocesevegjyqësoreqëjanëdukshëmtëtepruaradhekërkonshpjegimetësaktanëlidhjeme
këto kohëzgjatje ‘joͲnormale’, në rastet kur vendimi është se nuk ka pasur shkelje155. Por, në çështjet e
thjeshta,kjokërkesëështëdukshëmmëpakerreptë.


B.Disashembujmbi“kohënearsyeshme”:


1.Çështjeciviletëthjeshta:


Përçështjetethjeshtaqëkanëtëbëjnëmenjëmosmarrëveshjembibashkëpronësinë,njëkohëzgjatjetotale
prej5vjetdhe3muajpërtëtreshkallëtegjykatave,endarësimëposhtë:

Ͳ 1vitdhe10muajpërshkallëneparë

Ͳ 1vitdhe8muajnëapel

Ͳ 1 vit dhe 9 muaj për kasacionin, gjykohet të jetë e arsyeshme (vendimi/aktgjykimi për çështjen Martin
LemoinekundërFrancës,29prill2003).


Përmosmarrëveshjepërçështjetqëlidhenmepunën:klasifikuarngaGjykataEvropianesiçështjeqëka
përparësi.


Çështjagjykohetbrendanjëkohetëarsyeshme,nëseështëtrajtuar:


Ͳ Nëshkallëneparëpër1vitdhe7muaj;

Ͳ Nëapelpër1vitdhe9muaj;

Ͳ Nëkasacionpër1vitdhe9muaj,(vendimi/aktgjykimipërçështjenGuichonkundërFrancës,idatës21mars
2000).


SjelljaepalëvenëkëtëçështjeishtepikakryesoreekritikësngaGjykata,ecilavuritheksinmbivonesatsinë
kërkesënepalëspaditësepërreferimnëgjykatënpërmarrëdhënietindustriale,edhenëapelinesaj,dhepo
ashtuvonesanëdërgiminekonkluzionevetëpalëvenëGjykatëneKasacionit.Pasizbritenvonesatpërshkak
tëpalëve,mbetet:1vitdhenjëmuajpërparagjykatëspërmarrëdhënietindustrialedhenjëmbëdhjetëmuaj
përparaGjykatëssëKasacionit.


152

ShikonëlidhjemekëtëPrograminkuadërtëCEPEJ“Njëobjektiviripërsistemetgjyqësore:trajtimiiçdoçështjeje
brendanjëafatiotimaletëparashikueshëm”,idatës11qershor2004,Linjaeveprimit10“përcaktimiiprioritetevenë
menaxhimineçështjeve”,f.15.
153
VendimipërçështjenUnionAlimentariaSandersSAkundërSpanjës,idatës7korrik1989.
154
ShikoraportineCEPEJ“Menaxhimiikohësnëdisaprocesegjyqësore:njëstudimpërEvropënVeriore”(CEPEJ(2006)14).
155
Gjyqtarihetuespërfundoihetimingjyqësorparaprak[…]katërvjetdheshtatëmuajpasipalapaditëseumorpërherëtë
parënëpyetjesiedyshuar.Kjodukettëjetënjëperiudhëjashtëzakonishtegjatëkohe.[…].Nërrethanatëtilla,është
veçanërishtenevojshmeqëkjokohëkaqegjatëtëjustifikohetnëmënyrëbindëse.”.(§51).HoyeekundërHolandës,
vendimiidatës22maj1998(nukkashkeljenëkëtëçështjetëndërlikuarpenale).
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Përnjëçështjetjetërqëpërfshinnjëmosmarrëveshjepërçështjetqëlidhenmepunën,tëgjykuarpër6vjet
dhe3muaj,nëkatërshkallëgjykatash,(gjykata(tribunali)përçështjetepunës,gjykataeapelitpërçështjete
punës,gjykataelartëdhegjykatakushtetuese),Gjykataçmoisekohëzgjatjetemëposhtmeishintëarsyeshme:


Ͳ1vitdhe6muajpërparagjyqtarittëshkallëssëparë,meseancadëgjimoretërregullta.
Ͳ4muajnëkasacion.
Ͳ Apelizgjatinjëvitdhenëntëmuaj.

Porgjykatakonsideroisevonesaprejkatërmuajpërparagjyqtarëvetëshkallëssëparëishtepërshkaktëpalës
paditëse,sirezultatimungesëssëtyretëpajustifikuarnënjëseancëdëgjimore,(AntolickundërSllovenisë,
vendimi/aktgjykimiidatës1qershor2006).

Dhendërsanjëçështjetjetërengjashmepërproblemetëpunësugjykuamëshpejtnëshkallëtëparë(5muaj),
dhenëapel(1vitdhe5muaj),Gjykataetoleroikohëzgjatjenmëtëmadhe,(prej2viteshdhe2muajsh)
përparagjykatëssëkasacionit,(edhepseekonsideroiperiudhëndisitëgjatë):vlerësimiisajipërgjithshëmi
çështjesmbetetpozitiv,(vendimipërçështjenGergouilkundërFrancës,idatës21mars2000).


Përrishikimtënjëvendimiqëanulonnjëadoptim:


Procesi gjyqësor i kundërshtuar zgjati gjithsej pesë vjet dhe dy muaj, duke përfshirë dy nivele gjyqësore.
Shumicaekësajvoneseështëekskluzivishtpërshkaktëpalëspaditëse,(vendimi/aktgjykimipërçështjenBican
kundërRumanisë,idatës22shtator2009).


2.Çështjepenaletëthjeshta


Për një vepër penale të mashtrimit bankar: një kohëzgjatje totale prej 3 vjetësh dhe 6 muajsh për të 3
shkallëtegjykimit,tëndarasimëposhtë:


Ͳ 6muajhetim

Ͳ 1vitdhe2muajnëshkallëneparë

Ͳ 11muajnëapel

Ͳ 1 vit dhe 5 muaj në kasacionu gjykua e arsyeshme (vendimi/aktgjykimi për çështjen Kuibichev kundër
Bullgarisë,30shtator2004).


Përvepratpenaleqëpërfshijnëdemonstratatëpaligjshmedhepërdorimeksplozivashqëshkaktojnë
vdekjen:njëkohëzgjatjetotaleprej5vjetëshdhe11muajshpër4shkallëgjykimi,tëndarasimëposhtë:


Ͳ 1vitdhe8muajpërparaGjykatëssëShtetitpërSigurinë

Ͳ 1vitdhe7muajpërparaGjykatëssëKasacionit

Ͳ 1vitdhe2muajpërparaGjykatëspërSigurinëqëvendosipërreferiminnënjëgjykatëmëtëlartë

Ͳ 11 muaj përpara se Gjykata e kasacionit, u gjykua e arsyeshme (vendimi/aktgjykimi i Soner Önder kundër
Turqisë,idatës12korrik2005)
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Përnjëçështjepërdhuniminganjëoficerpoliciegjatëushtrimittëfunksionittëtij:


Procesi gjyqësor zgjatirreth pesë vjet e pesë muaj në dy shkallë të ndryshme gjykimi, kohë gjatë së cilës u
dorëzuankatërkërkesa.Procesigjyqësorubënëdyfaza,njëfazëadministrativedhenjëfazëpenale,gjatësë
cilës çështja e palës paditëse u shqyrtua dy herë nga Gjykata Penale e Izmirit dhe dy herë nga Gjykata e
kasacionit.Procesifilloimë25maj1997,kurpalapaditëseuridërguanëparaburgim,(praçështjaushty,dhe
përfundoi në 16 tetor 2002, kur Gjykata e kasacionit konfirmoi vendimin e gjykatës së shkallës së parë,
(vendimipërçështjenYeniaykundërTurqisë,26qershor2007).



3.Çështjetendërlikuara


Përnjëçështjepenaleqëkatëbëjëmemashtrimdhekonspiracion:njëkohëzgjatjetotaleprej8vjetësh
dhe5muajsh,qëndahensimëposhtë:


Ͳ Hetimipërgatitorprej4vjetëshdhe7muaj:kohëzgjatjaujustifikuanganumriidëshmitarëveqëduhen
marrënëpyetjedhedokumenteveqëduhenshqyrtuar.
Ͳ Gjykiminëtreshkallëtëndryshmegjykatash,qëzgjati3vjetdhe10muaj,(vendimi/aktgjykimipërçështjen
HozeekundërHolandës,idatës22maj1998),ukonsideruaiarsyeshëm.


Përnjëçështjepenale,qëkatëbëjëmevrasjenganeglizhenca:proceduratqëzgjatën6vjetdhe3muajpër
tëkatërshkallëtegjykimitnukmundtëkonsideroheshintëpaarsyeshme,(vendimi/aktgjykimipërçështjen
CalvellidheCigliokundërItalisë,idatës17janar2002).


Përnjëçështjepërvrasjenëtentativë:proceduratzgjatënpakmëshumëse7vjetdhe9muaj,në5shkallëtë
ndryshmegjykimi,megjithësekohëzgjatjanukishteepaarsyeshme.Gjykatavërejtikompleksitetineçështjes,
në lidhje me faktet në fjalë dhe sjelljen e palës së akuzuar, që vazhdimisht kundërshtonte veten,
(vendimi/aktgjykimipërçështjenPecheurkundërLuksemburgut,idatës11dhjetor2007).

Nëçështjetkomplekse,kukonstatohetnjëshkelje,ngadyzetenjëçështjetqëugjykuanngaviti1987gjernë
vitin2004,dheqëpërshkruhennështojcën3,duhetbërëdallimimidisçështjevepenaledheçështjevetë
tjera156.

Nëlidhjemenëntëmbëdhjetëproceduratpenale:


Ͳ Kohëzgjatjapërsecilënishtemëshumëse5vjetpërnjëosedyshkallëgjykimi,menjëpërjashtim:
2vjetpërnjëshkallëgjykimi.
Ͳ GjashtëçështjeishinendenëgjykimnëdatënkurubëgjykiminëGJEDNJ.
Ͳ Përshtatëçështjeukritikuafazaehetimit.
Ͳ Nëkatërçështje,Gjykatakritikoiintervaletetejzgjaturamidisseancavegjyqësorepërparagjykatëskuubë
gjykimi,osemidisgjykimittëshkallëssëparëdheseancëssëparënëapel.



Nëlidhjemenjëmbëdhjetëprocesetcivile:


156

Çështjetetjeraishinproceduratëgjykatavetëzakonshmeosegjykataveadministrative,sidhenjëprocedurëpërpara
GjykatësKushtetuese.
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Ͳ Kohëzgjatjetqëshkoninnga2vjetnë3muajpërçështjetqëzgjatënmëpak,dhe19vjetpër
çështjenmëtëgjatë.
Ͳ Nëpesërastediçkarrezikohejpërpalënkërkuese(paditësin),dukekërkuarkështukorrektesëtëveçantënga
anaeGjykatësEvropiane.

Ͳ Nëçështjetmëtëshkurtra,kanjëdetyrimpërkorrektesëtëveçantë,qëlidhetmeçfarë
rrezikohetpërpalënkërkuese/paditësenëmosmarrëveshje.

Nëçështjetkomplekse,kunukkonstatohetshkelje,nganjëzetetreçështjetëshqyrtuara,rezultojnë:


Ͳ 16procedurapenale
Ͳ 6proceduracivile
Ͳ 1procedurëadministrative.



Nëkëtomosmarrëveshje,bënpërshtypjefaktise,nëdymbëdhjetëçështje–mëshumësegjysma–sjelljae
palëspaditëseështëkritikuarngaGjykatasekakontribuarnëvonesë.


Në çështjetpenale, kohëzgjatja më e madhe është 8 vjet dhe 8 muajpër tre shkallë gjykimi, përnjë çështje
francezeqëkatëbëjëmetrafikimdroge,(vendimi/aktgjykimipërçështjenVanPeltkundërFrancësidatës23
Maj 2000): Gjykata vërejti se në3 vjetët e procedimeve përpara gjyqtarit hetueskishte pasur shkëputjepër
shkak të masave hetimore të shumta, dhe se gjykatat i kishin marrë vendimet me shpejtësi. Sjellja e palës
kërkuese(paditëse)nukukritikua.Përçështjetcivile,kohëzgjatjamëemadheishte6vjetpërnjëçështjetë
prapambetur(endenëgjykim):Gjykatakonstatoisepalëspaditësekishtedorëzuarpaditënjëpasnjëshme,disa
prej të cilave kishin rezultuar të kota dhe e kishin komplikuar edhe më keq çështjen, që edhe pa këtë
konsiderohej një çështje ‘shumë komplekse’. Nga ana tjetër, asnjë periudhe pasiviteti (inaktiviteti) nuk ishte
shkaktuarngaautoritetet.




KONKLUZION:


Në"studiminesajpërçështjeteshqyrtuaranë2004",Gjykatavërejtise“siçndodhinëvitetemëparshme,një
përqindjeemadheevendimeve/aktgjykimevetëdhënangaGjykatakishtetëbënteekskluzivishtosekryesisht
me kohëzgjatjen e tepruar të proceseve gjyqësore. Numri i këtyre vendimeve/aktgjykimeve ishte praktikisht
identikmeatëtëvitevetëmëparshme,(menjërritjenga235në248),dheetillëishteedheshifraqëtregonte
përqindjenpërtëgjithavendimet(rritjenga33.43%në34.49%)".

KjogjetjeështëpërsëriturqëatëherënëtëgjitharaportetvjetoretëGjykatës,menjëpohimpothuajritualqë
mosͲpërputhjametëdrejtënpërt’udëgjuarbrendanjëafatitëarsyeshëmishtenjëngashkaqetkryesoretë
shkeljessëKonventës.

Z. Luzius Wildhaber,Kryetar i Gjykatës Evropiane që pas reformës së vitit 1998, në fjalën e tij me rastin e
përvjetorittëpesëdhjetëtëKonventës,ipërshkroisfidatmetëcilatpërballejmakineriaevropianeembrojtjes
tësëdrejtavetënjeriut.Nëviteteardhshme,ithaaiaudiencës,suksesiisistemittëKonventësdotëgjykohet
nëbazëtëtrekritereve:kohëzgjatjessëproceduravenëGjykatë,standartittëvendimevedheefektivitetitme
tëcilinkëtovendimejanëekzekutuar.Aiubërithirrjeshtetevekontraktoreqët’ijepninsistemitmbështetjene
tyretëplotë,gjëqëishtethelbësorepërsuksesinemakinerisësëKonventës.

Kohëzgjatja e procesit gjyqësor mbetet një shqetësim madhor, jo vetëm për gjykatat vendase kudo qofshin,
poredhe,dhembitëgjitha,përGjykatënEvropiane.
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Në2006,prej1560vendimeveqëkonstatuanshkeljetëKonventës,567rezultuantëkishinnjëkohëzgjatjetë
tepruartëprocesit157.Në2007,kishte384vendimetëtillanga1503158;në2008kishte456nga1543159;në
2009kishte449nga1645160,dhenë2010kishte461nga1499161.Kjotregonsenumriikonkluzionevetë
pafavorshmekangelurrelativishtipandryshueshëmͲibarazvlefshëmmenjëtëkatërtënekëtyre
konkluzioneve.

AktgjykimetdhevendimeteGjykatëstregojnësedelqartënevojae“kulturëssëshpejtësisëapodinamizmit”,
qënukështëdomosdoshmërishtsinoniminxitimit,pornënkuptonmbitëgjithapërkushtimpërmenaxhiminsi
duhettëkohësgjyqësore.

Qëtëarrihetkjoduhettëmobilizohentëgjithapalëtnëgjykim,eparasëgjithashgjykatat,dhebrendatyre
magjistratët,nëpunësit/sekretarëtdhestafiadministrativ.Teknologjiaeinformacionitofronmjetetëreja
interesantepërtëlehtësuarmonitorimineprocesevedhepërtëmundësuarnjëidentifikimmëtëmirëtë
162
vonesave.Janëbërëpropozimepërmobiliziminepalëvetëndryshme .


Duhettëmobilizohentëgjithëataqëpërfshihennëproces,dukefilluarngagjykatat,kupërfshihengjyqtarët,
arkivistët,dhestafiadministrativ.Porarritjaekëtijobjektivikërkongjithashtupërfshirjeneprofesionevetë
tjeraligjore,sip.sh.avokatët,noterët,përmbaruesitdheekspertëtecaktuarngagjykata,sepsetëgjithë
kontribuojnësipassferavetëtyrerespektive.

Gjykatatfunksionojnëgjithashtunëbashkëpunimmenjënumërgjithnjënërritjeinstitucioneshtëtjera.
“Korrektesa”enevojshmeduhettëmbahetparasyshngatëgjithainstitucionetkombëtaredhezyrtarëtqë
punojnënëkëtoinstitucionedheqëkanëpërgjegjësinësipërhartiminedeklaratavetëmbrojtjesnëemërtë
qeverive,ashtuedhepërt’iupërgjigjurkërkesavepërzgjidhjetemosmarrëveshjevejashtëgjykatës(me
pajtim).Organetëtjerapubliketëdecentralizuaraosetëdeleguaraduhettambajnëkëtëparasysh,kurbëhen
pjesëeproceseveqëkanëtëbëjnë,përshembull,mekujdestarinëoseShërbimetePërkujdesjesSociale,ose
kurkonsultohenngagjykatatgjatëprocesevegjyqësoreqëlidhenmeshërbimetsocialeoseçështjete
sigurimeveshoqërore.

Sëfundmi,duhett’ikushtojmëvëmendjeqytetarittëthjeshtë,kuratajanëpalënëproces.Nërastetkursjellja
etyremospërfillësenukështëmeqëllimtëkeq,ajozakonishtështëpërshkaktëmungesëssëinformacionit
mbitëdrejtatdhedetyrimetetyre.Njëinformacionitillëduhettëjepetmekujdes,dhereagimipërsjelljene
plogësht(vonesat)duhettëjetëmeurdhragjykatedhendëshkime,nëpërputhjemeligjin,siçkatheksuar
vazhdimishtGjykata.



Nësekyshqetësimnëlidhjemeinformiminepublikutështëshkruarnërregullatpërfunksioniminegjykatës,
sjelljetqësjellinvonesa,dheqëshkaktojnëzgjatjeneprocesevedhenxisinmungesënendershmërisë,dotë
jenëmëlehtëpërt’usanksionuar,siçrekomandohetngaGjykataEvropianepërtëDrejtateNjeriut.
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Shtojca1–epërditësuar

Shkeljetnëlidhjeme"kohëzgjatjeneprocesit"(neni6§1)përshtet(*)
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Kohëz
gjatja
e
proces
eve


Numr
itotal
i
vendi
meve
/aktgj
ykime
ve

Ngatë
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i
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7

5

1



Nga
të
cilat
shk
elje

Kohëz
gjatja
e
proce
seve





3,2







6

5

2

82,3

10

6

4

12

7

5

10

6

5

21

18

14

36

29

29

8,4

21

20

3

23

20

8

14

11

7

15

13

6

19

16

9

9,2







9

7

2









10,7

7

4

2

15

14

10

14

12

9

11

8

2







7,5

45

43

16

53

51

19

60

51

25

63

61

21

81

69

31

1,1

15

15

15

7

7

6

9

6

2

3

3

3







4,4

22

21

16

39

29

14

19

16

11

19

16

6

21

21

8

5,6







2

2

2

3

3

3







46,1







17

11

3







1,3







3

3

2

4

4

1







143,0

102

96

18

192

175

11

244

23
3

20

219

210

34

217

20
4

29

5,4

17

12

7

26

16

9

9

8

2

29

28

19

17

16

9

62,8

96

87

25

48

19

6

34

24

1

33

20

2

42

28

1

4,4







6

4

1

11

11

2







11,4

55

53

32

65

61

38

74

73

53

75

69

41

56

53

33

10,0

31

31

27

24

24

22

44

43

39

30

28

20

21

21

14

4,5









2

2

1

60,6

103

96

17

67

58

25

12

98

61

44

2,3

10

9

3

12

8

2









2,1

8

7

7

17

16

11

10

15

14

7

Shqipëri
Gjermani
Austri
Azerbajxhan
Belgjikë
Bullgari
Qipro
Kroaci
Danimarkë
Spanjë
Estoni
FederataRuse
Finlandë
Francë
Gjeorgji
Greqi
Hungari
Irlandë
82

72

51

69

61

Itali
Letoni
«ishRepublika
JugosllaveeMaqedonisë
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15

15

10

17

16

Liçenstajn

0,4

1

1

1

Lituani

3,3

7

6

3

Liçenstajn

0,4

1

1

1

Lituani

3,3

7

6

3

5

3

2

Luksemburg

0,5

2

2

1

7

6

2

Maltë

0,4

8

8

3

Moldova

3,6

20

18

1

60

59

Norvegji

4,9







5

5

Holandë

16,6







38,3

115

107

51

10,7

5

4

1

10,5

39

37

27

11

9

3

21,5

73

64

7

93

88

8

199

18
9

25

168

62,0

23

10

1

50

19

1

26

27

1

18

0,3







9,9







14

14

8

9

8

3

16

5,5

35

35

32

23

22

14

15

12

11

2,0

190

185

183

15

14

13

9

8

7

9,4

8

3

2

7

5

4

2

2

1

7,7

9

9

1

72,8

334

312

48

331

319

67

264

25
7

45,4

120

119

12

109

108

34

110

11
0









811,9

1531

142
0

566

Poloni

5

111

3

101

2

9

9

8

8



1

1

1

7

8

7

3



1

1

1

7

8

7

3

6

4

3



7

5

3

5

2

1









2

33

28

3

3







1

5

3

1

















35

30

29

141

12
9

63

133

123

50

107

87

37

12

12

1

17

17

3

19

15

6



11

9

1

153

16

143

13
5

16

14

2

21

14

1









14

5

9

9

2

39

38

29

40

40

29

8

7

4

6

3

2



6

4

1

Portugali
RepublikaÇeke
Rumani
MbretëriaeBashkuar
SanMarino
Serbi
Sllovaki
Slloveni
Suedi
7

5

1







64

356

341

95

278

22
8

83

32

126

126

35

109

10
7

60









449

139
7

12
03

461

Zvicër
Turqi
Ukrainë


TOTALI

145
0

128
5

384

148
1

13
74

456

156
6

1455

Burimi:


(*)Raportevjetore2007gjernë2010,AdministrataeGjykatësEvropianetëtëDrejtavetëNjeriut,Strasburg



(**)
 
INSEE(vlerësimeepopullsisënëmestëvitit2010):
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=98&ref_id=CMPTEF01105(faqeinternetiekontrolluarmë
08/11/2011),dhe


OKB(DivizionipërPopullsinëiDepartamentittëEkonomisëdheÇështjeveSocialetëSekretariatittëKombevetëBashkuara–
PerspektivaePopullsisëBotërore:http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_population.htm(faqeinternetiekontrolluar
më08/11/2011)
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Shtojca1bisepërditësuar
Shkeljetnëlidhjeme"kohëzgjatjeneprocedurave"(neni6§1)përshtet(*)




1999
2006



Popullsia
(nëmilionëbanorë)

Vendimeqë
Numritotali
evidentojnëtë
vendimeve/aktgj paktënnjëshkelje
ykimeve


Kohëzgjatjae
procedurave
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ykimeve
një
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Kohëzgjatja
e
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3,2



82,3

76

53

8,4

141
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9,2



10,7

67

50

7,5

116

1,1

27

23

3

23
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83

45
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2

33
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113
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45
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141
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22
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13

8
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32
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11
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1
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47
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141
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47

18
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119

57
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541
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4,4

10

9

2

39
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5

11,4

301

258

181
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10,0

92

84
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211
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4,5

12

7

4

25

15

6

60,6

1648

1264

923

2121

1617

1139

2,3

18

16

4

45

37

6

2,1

14

11

9

78

72

47

0,4

4

4

1

5

5

2

Shqipëri
Gjermani
Austri
Azerbajxhan
Belgjikë
Bullgari
Qipro
Kroaci
Danimarkë
Spanjë
Estoni
FederataRuse
Finlandë
Francë
Gjeorgji
Greqi
Hungari
Irlandë
Itali
Letoni
«ishͲRepublikajugosllave
eMaqedonisë»
Liçenstajn
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1999
2006



Popullsia
(nëmilionëbanorë)



Vendimeqë
Numritotali
evidentojnëtë
vendimeve/aktgj paktënnjëshkelje
ykimeve


Kohëzgjatjae
procedurave


1959
2010
Vendime
që
evidentoj
Numritotali
nëtë
vendimeve/aktgj paktën
ykimeve
një
shkelje

Kohëzgjatja
e
procedurave



Lituani

3,3

30

23

7

65

52

19

Luksmburg

0,5

12

11

8

36

29

16

Maltë

0,4

15

14

4

31

25

5

Moldova

3,6

45

42

2

196

178

10

Norvegji

4,9



28

20

2

Holandë

16,6

60

36

5

128

73

8

Poloni

38,3

378

318

210

874

761

397

Portugali

10,7

131

74

59

206

138

77

10,5

117

106

73

158

142

77

21,5

186

152

13

791

719

78

62,0

206

141

17

443

271

25

0,3

10

8

2

11

8

2

9,9



49

46

18

5,5

128

104

83

248

218

166

2,0

195

188

195

233

220

211

9,4

35

13

5

95

47

12

7,7

34

27

4

102

71

6

72,8

1310

1076

127

2573

2245

440

45,4

263

258

32

717

709

193

11385

4469

RepublikaÇeke
Rumani
MbretëriaeBashkuar
SanMarino
Serbi
Sllovaki
Slloveni
Suedi
Zvicër
Turqi
Ukrainë




TOTALI



811,9





6666


5381


2573


13651




Burimi:
(*)Raportevjetore2007gjernë2010,AdministrataeGjykatësEvropianetëtëDrejtavetëNjeriut,Strasburg
(**)
 
INSEE(vlerësimeepopullsisënëmestëvitit2010):
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=98&ref_id=CMPTEF01105(faqeinternetiekontrolluarmë
08/11/2011),dhe


OKB(DivizionipërPopullsinëiDepartamentittëEkonomisëdheÇështjeveSocialetëSekretariatittëKombevetëBashkuara–
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PerspektivaePopullsisëBotërore:http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_population.htm(faqeinternetiekontrolluar
më08/11/2011)













Shtojca2

Çështjet"Prioritare"përtëcilatGjykataEvropianeetëDrejtavetëNjeriutkërkonnjëkorrektesëtëveçantë
ngaanaeautoriteteve(29/10/05)

Pavarësisht se mënyra e formulimit të fjalëve nga ana e Gjykatës mund të ndryshojë, duke variuar nga
“përshpejtim i jashtëzakonshëm" (çështje me HIV) në një "korrektesë/përkujdesje të caktuar" (kapaciteti
mendoripaditësit),Gjykatanukvënëfunksionimndonjësistemklasifikimilidhurmellojeteçështjevenëfjalë.
Këndvështrimiisajështëseatoqëtëgjithakërkojnëqëgjykatattëtregojnënjëvigjilencëtëveçantëlidhurme
kohëzgjatjeneprocesit.Vleraekësajtabeleështëetillëqëtregonseçfarëvihejnërrezikngaanaepaditësve
nëçështjetnëfjalë.


Aktgjykimi Gheorghe v. Rumanisë, i datës 15 qershor 2007: Gjykata rikujtoi se kërkohet një korrektesë e
veçantë nga ana e autoriteteve aty ku paditësi vuan nga një sëmundje e rëndë dhe e pashërueshme dhe
atëherë kur gjendja e tij po përkeqësohet me shpejtësi (§ 54) {…]. Duke pasur parasysh përkeqësimin e
shëndetit të paditësit gjatë procesit, dhe meqë autoriteteve u kërkohej të tregonin një nivel të lartë
korrektese/përkujdesjeje, Gjykataarrin nëpërfundimin se kohëzgjatja e procesit në fjalë është e tepruar(§
60). Në këtë rast çështja kryesore për vonesën ishte një mosmarrëveshje lidhur me juridiksionin mes dy
gjykatavetëcilatkishinbërëgabimelidhurmevlerësiminekompetencavetëtyrepërkatëse.






AktgjykimiSoppv.Gjermanisë,idatës8tetor2009:Gjykatavuriresenjëvëmendjeeveçantëduhejtreguar
lidhur me njohjen e origjinës profesionale të një sëmundjeje, duke konsideruar rëndësinë e procesit për
paditësin, meqë qëllimi ishte që atij t’i siguroheshin mjete shtesë mbështetëse lidhur me një siguracion
vjetortëprapësueshëm.
HemofilikëtfrancezëtëinfektuarmevirusinHIVgjatëtransfuzionevetëgjakut:




Aktgjykimet e GJEDNJ: X v. Francës, i datës31 mars 1992, Vallée v. Francës, i datës 26 prill 1994, Pailot v.
Francës,idatës22prill1998:“AshtusiKomisioni,Gjykatakonsideronseajoqëvihejnërreziknëprocesine
ngriturishteenjërëndësietëveçantëpërpaditësin,dukemarrëparasyshsëmundjenprejsëcilësvuanai.....
nëkëtërastkërkohejkorrektesë/përkujdesjeejashtëzakonshme,dukemosneglizhuarasnumrineçështjeve
përt’ushqyrtuar....”(Pailot,§68).


Ushtrimiiautoritetitprindërordhekujdestariaefëmijëve:


Hv.MbretërisësëBashkuar,aktgjykimiidatës8korrik1987:nëkëtëçështjetëkujdesitpërfëmijën,Gjykata
deklaroisejovetëmqëprocesiishte"vendimtarpërmarrëdhënieneardhshme[tënënës]mefëmijënesaj,
porqëprocesetkishinnjëfarëcilësietëpakthyeshmërisë,dukepërfshirëatëqëGjykataeLartëepërshkroi
grafikisht si "gijotina statutore" e adoptimit .... Në raste të kësaj
natyre, autoritetet kanë për detyrë të
ushtrojnënjëkorrektesë/përkujdesjetëjashtëzakonshme"(shkelje).








Johansen v. Norvegjisë, aktgjykimi i datës 7 gusht 1996(nuk ka shkelje): "duke pasur parasysh atë që
rrezikontepaditësidhenatyrënepakthyeshmedhepërfundimtaretëmasavenëfjalë,kërkohejqëautoritetet
kompetente kombëtare të vepronin sipas Nenit  6, para. 1 .... me një korrektesë/përkujdesje të
jashtëzakonshmenësigurimineprogresittëprocesit".


EPv.Italisë,aktgjykimiidatës16nëntor1999,shkelje:procesipërkujdestarisësëfëmijës,qëzgjatishtatë
vjet.
Nuutinenv.Finlandës,aktgjykimiidatës27qershor2000.
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Tetourovav.RepublikësÇeke,aktgjykimiidatës27shtator2005(vetëmnëfrëngjishte):vonesatnëpjesëtë
veçantatëprocesitmundtëtolerohenvetëmnësezgjatjaepërgjithshmeeprocesitnukështëetepërt.Nuk
kashkeljepërprocesinqëzgjatipërtrivjetegjysmë.Sjelljaetëpaditurit(burrittëpaditëses)ndihmoinë
vonesëneprocesitdheishtenjëelementobjektivqënukmundt’iatribuohetshtetit.
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Jahnovav.RepublikësÇeke,aktgjykimiidatës19tetor2004:shpalletnjëzgjatjeeprocesitprej3vjetëshe5
muajsh,qëendevazhdon,ndërkohëqënënaështëndarëngafëmijaesajqënëvitin1997.


Pagesapërpersonatnëngarkim(Pensioniushqimor):

Kjo është çështja kur vendimi gjyqësor vendos për përfundimin e një procesi divorci (zgjidhje martese):
Kubiznakovav.RepublikësÇeke,idatës21qershor2005:shkeljepërkohëzgjatjenprej6vjetëshe4muajshdhe
dyinstancaprocesiqëkanëmarrëvendimengatriherësecila.

Në aktgjykimin Dinu v. Rumanisë dhe Francës, 4 nëntor 2008 një paditës mundi të sigurojë një vendim, si
kundërFrancës,ashtuedhekundërRumanisë,përshkakseproceduraeekzekutimit,qëkishtezgjaturnëntë
vjetpërshkaktëvonesavejovetëmtëdysistemevegjyqësore,poredhetëministrivepërkatëse.

Moshaepaditësit:

Sussmann v. Gjermanisë, aktgjykimi i datës 16 shtator 1996 që lidhej me rastin e përllogaritjes së pagesës
shtesëtëpensionit.



Styranowski v. Polonisë dhe aktgjykimi i datës 30 tetor 1998: Gjykata mori në konsideratë moshën e
paditësit,njëgjyqtaridalënëpension,nënjëprocespërkompensimqëpasoinjëzvogëlimtëpensionittëtij.



AktgjykimiPantaleonv.Greqisë,idatës10maj2007qëkishtetëbëntemepensionineluftëstëkërkuarnga
njëpaditëstetëdhjetëͲvjeçar:paditësipativështirësinëzbatiminenjëvendimigjyqësorlidhurmedhëniene
pensionittëtij.GjykatamorinëkonsideratëseprocesidyͲvjeçarishtemjaftigjatëdheseautoritetet
administrativenukkishinmanifestuarkorrektesënenevojshmenëkëtëçështje,dukemarrëparasysh
moshënethyertëpaditësitdherëndësinëqëkishteprocesipërtë.

Procesetpërheqjengapuna–çështjetepunësimit,përfitimiipensionitapondonjëburimitjetërtë
ardhurash:

Ruotolov.Italisë,aktgjykimiidatës27shkurt1992,vendimipërshkeljenënjëproces,qëzgjati11vjete
7muaj,nëtriinstancagjykatash,qëupasuanganjërivlerësimiçështjesqëuvendosngaGjykatae 
Kasacionit:zgjatjeetejskajshmeekëshillimͲvotimit/rrahjeneçështjesnënivelineapelit(7.5muaj).






VendimipërpapranueshmërinëpërçështjenKomisioniLabatev.Italisë,idatës14janar1998(vetëmnë
frengjisht):KomisionikonstatoiseItaliakishtetreguarshkallëneduhurtëkorrektesësnëçështjete
marrëdhënievetëpunës,dukeprezantuarmasatëveçantanëvitin1990përtëpërshpejtuar
procedurat.
Frydlenderv.Francës,aktgjykimidatës27qershor2000,qëkatëbëjëmeprocesetadministrativenënjë
mosmarrëveshjepunësimimesnjëdepartamentiqeveritardhenjëpunonjësimekontratë
(aplikueshmëriaeNenit6§1nëkëtëllojçështjejedheshkeljenëlidhjemeprocesinqëzgjatipër9vjete
8muaj,dukepërfshirëgjashtëvjetpërparaConseild’Etatlidhurmeaspektetligjore).“mosmarrëveshjete
punës,nganatyraetyrekërkojnënjëvendimtëshpejtë,dukepasurparasyshatëqërrezikonpersoninë
fjalë,qëpërmesheqjesngapunahumbetmjetetetijtëekzistencës”.




Mianowiczv.Gjermanisë,aktgjykimiidatës18tetor2001(vetëmnëfrëngjisht):SipasGjykatës,një
korrektesëeveçantëiduhejkushtuarmosmarrëveshjevetëpunës,tëcilatduheshinzgjidhurme
shpejtësitëveçantëmeqëishintejettërëndësishmepërsituatënprofesionaletëindividëveͲshkelje
(12vjete10muaj).




Garciav.Francës,aktgjykimiidatës14nëntor2000(vetëmnëfrëngjisht):Gjykatavuriresevazhdimësia
epunësimittëpaditësitishtevarurnënjëmasëtëmadhengaprocesinëfjalëdhekishtearriturnë
përfundiminse,ashtusinërastetemosmarrëveshjevetëpunës,ajoqëvihejnërrezikngaanaepaditësit
kishtekërkuararritjenenjëvendimitëshpejtë.Çështjakishtetëbëntemenjëkërkesëqëtëmosmerrej
parasyshrefuzimiabsolutinjëprefektinëdhënienpaditësit,njëpronarilokali,tënjëzgjatjejetëorarittë
tijtëpunës.
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OlivieraModestodhetëtjerëtv.Portugalisë,aktgjykimiidatës8qershor2000(vetëmnëfrëngjisht):
Gjykatakonstatoiseçështjeveqëkishintëbëninmetëdrejtënerrogëstëpunonjësveapomepagesate
tjeraqëishinpjesëetëardhuravetëtyre,uduhejkushtuarnjërëndësieveçantëderinëatëmasësa
kohaearsyeshmeekërkuarsipasNenit6§1mundtëkonsiderohettëjetëshkelur.Shih,poashtu,edhe
çështjetFernandesCascaov.Portugalisë,aktgjykimiidatës1shkurt2001dheFarinhaMartinsv.
Portugalisë,aktgjykimiidatës10korrik2003.



Aktgjykimet Mianowicz v. Gjermanisë (Nr.2), vendimi i datës 11 qershor
2009, dhe Petko Ivanov
v.Bullgarisë,vendimiidatës26mars2009,qëkundërshtonheqjetngapuna.




(Siçështëpërmendurmësipër)aktgjykimiSartoryv.Francës,vendimiidatës24shtator2009:periudha6
vjeçareqëudeshpërtëvendosurmbinjëmosmarrëveshjelidhurmetransferiminenjënëpunësicivil,u
konsideruatejetegjatë.




AktgjykimiVassiliosAthanasioudhetëtjerëtv.Greqisë,idatës21dhjetor2010:kjoçështjekishtetëbënte
menjëmosmarrëveshjeadministrativepërcaktiminenjëpremiumishtesëpensioningaanaeFondittë
SolidaritetittëUshtrisë.




Aktgjykimi Kalfon v. Francës, i datës 29 tetor 2009: shpejtësia është thelbësore në fushën e
mosmarrëveshjevetëpunës,meqëatokërkojnënjëvendimtëhershëmqëngapërkufizimisepseçështjet
që rrezikon paditësi në proces, janë ato të jetës së tij personale dhe familjare dhe të karrierës së tij
profesionale(§34).




Enjëjtagjëaplikohetedheatëherëkurajoqërrezikonpaditësiështëtëqënuritnëgjendjetëngrejënjë
biznesbujqësor (aktgjykimi Gouttard v. Francës,
idatës 30 shtator 2011 –paditësit iudeshtëpristepër
pothuajshtatëvjetqëtëngrintefermënetij).


Gjatësiaedënimitmeburgtëvuajturngapaditësi:

Soto Sanchez v. Spanjës, aktgjykimi i datës 25 nëntor 2003 (§ 41 – vetëm në frëngjisht): shkelje për një
periudhëprej5vjetësh,5muajshe18ditëshpërparaGjykatësKushtetuese.



Motsnikv.Estonisë,aktgjykimiidatës29prill2003;nërastinenjëveprepenalejotëkomplikuarseksuale
GjykatakonstatoisenukkapasurshkeljetëNenit6§1nësemerretparasyshkohëzgjatjaeprocesitnëtë
treinstancatejuridiksionitpërperiudhënnëfjalë,qëështë2vjete7muaj,kompetencarationetemporis
nëse merret parasysh vetëm periudha pas muajit prill1996. Për paditësin, i cili u paraburgos në muajin
shkurt 1998, çështja paraqiste një interes të veçantë, dhe kërkonte trajtimin me një shpejtësi të
jashtëzakonshmengaanaeautoritetevekombëtare.




Aktgjykimi binegu dhe të tjerët v. Turqisë, i datës 13 tetor 2009: Gjykata vë re se paditësit ishin
paraburgosur gjatë gjithë periudhës së procesit, situatë kjo që kërkonte një korrektesë të veçantë nga
gjykatatkuzhvilloheshingjykimet,meqëllimineushtrimittëdrejtësisësamëshpejtqëtëishteemundur.




AktgjykimiMihalkovv.Bullgarisë,idatës10prill2008:kjoçështjekishtetëbëntemenjëpadipërdëmet
ndajnjëdënimitëpaligjshëm,paraburgimitëpaligjshëm(11muaj)dhedëmetlidhurmereputacionin.




Aktgjykimi Gocmen v. Turqisë, i datës 17 tetor 2006: Gjykata vuri re se kërkesa për përshpejtim ishte
veçanërishterëndësishmepërpaditësin,icilikishteqenënëparaburgim/indaluarpërmësegjashtëvjet
e9muaj.


Statusicivildhekapacitetiiindividëve:


Padipërtëpërcaktuaratësinë:



Costa Ribeiro v. Portugalisë, aktgjykimi i datës 30 prill 2003 (vetëm në frëngjisht). Gjykata deklaroi se
çështjetqëkishintëbëninmestatusincivildhekapacitetineindividëve,kërkoninkorrektesëtëveçantë.
Gjykatanëfjalëkishtepasurpërdetyrëtëprocedonterastinmekorrektesë/përkujdesjetëveçantësepse
ajoqëvihejnërrezikpërpaditësit,nëveçantipaditësinedytë,ishteedrejtaenjëemridhepërcaktimii
atësisë.
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Aktgjykimi Ebru dhe Tayfun Colak v. Turqisë, i datës 30 maj 2006: Gjykata rikujtoi që kërkohej
korrektesë e veçantë në rastet që kishin të bënin me gjendjen dhe kapacitetin e individëve. Duke
pasurparasyshrëndësinëekëtijrastipërpaditësinvisͲàͲvistëdrejtëssëtijpërtëvendosurapopërtë
kundërshtuar atësinë, duke i dhënë fund në këtë mënyrë paqartësisë së tij lidhur me identitetin e
babaittëtijbiologjik,GjykatamorinëkonsideratëqëNeni6§1kërkonteqëautoritetetkompetente
kombëtaretëveproninmenjëkorrektesëtëveçantëdhetëpërshpejtoninpërkatësishtprocesin.



AktgjykimiTsikakisv.Gjermanisë,idatës10maj2011:procesipërnjohjeneatësisënëkëtëçështje
zgjati pothuajse gjashtë vjet e pesë muaj, duke përfshirë tri instanca gjyqësore, dhe duke përfshirë
katërvjetnëgjykatëneapelit.






Kapacitetimendoripaditësitpërtënisurnjëprocesligjor:




Bock v. Gjermanisë, aktgjykimi i datës 23 mars 1989. Çështja kërkonte një "vendosje të shpejtë" (§ 47).
Gjykataarritinëpërfundiminse"dukeikushtuarvëmendjekorrektesëssëveçantëqëkërkohejnërastetqë
kishin të bënin me statusin civil dhe kapacitetin, rrjedhimisht ka pasur shkelje të Nenit 6 para. 1 të
Konventës", lidhur me procesin e divorcit që kishte zgjatur për nëntë vjet, së bashku me çështjen e
pranueshmërisësëpadisë(kapacitetinepaditësitpërtënisurnjëprocesligjor).


Hetimiiankesavetësulmevengaanaezyrtarëvetëorganevetëzbatimittëligjit:

Calocv.Francës,aktgjykimiidatës20korrik2000:"korrektesëeveçantënevojitejngaanaeautoriteteve
përkatëse gjyqësore në hetimin
e ankesës së bërë nga një person që aludonte se kishte qenë subjekt i
dhunëssëoficerëvetëpolicisë”.





NënjërastnëBullgariqëkishtetëbëntemedhunënepaligjshmepolicoredhepërgjegjësinëeshtetitpër
kompensiminedëmitqërridhtesipasojëenjësjelljejetëtillë,Gjykatadeklaroise"lidhurmerëndësinëe
asajqëvihejnërrezikngapaditësi,Gjykatavëresepadiaetijkërkontepagesëpërlëndimeterëndatë
vuajturasipasojëedhunëspolicore.Nërastetëtilla,kërkohetkorrektesëeveçantëngaanaeautoriteteve
gjyqësore".
(Krastanovv.Bullgarisë,aktgjykimiidatës30shtator2004,§70).


Tëardhuratekufizuaratëpaditësitdhegjendjaevështirëfinanciare,qërezultonngapërvetësimiifondevei
bërëngatëpandehurit


Në aktgjykimin Dachar v. Francës, të datës 10 tetor 2000, që kishte të bënte me akuza penale me një
kërkesë/padipërdëme,nëtëcilëndygrupeproceseshzgjatënpërkatësishtkatërvjetdhekatërvjetetri
muaj, përpara dy instancave gjyqësore, Gjykata konsideroi se duke pasur parasysh atë që rrezikonte
paditësi,çështjaduhettëishtetrajtuarmekorrektesëneduhur.

Kërkesë/padiaebërëbazuarnëautoritetinpërtëekzekutuar:

ComingersollSAv.Portugalisë,aktgjykimiidatës6prill2000:"njëvendimpërfundimtarqëendepritettë
merretpërprocesinefilluarmbibazënenjëautoritetipërtëekzekutuar–tëcilatpërngavetënatyrae
tyrekërkojnënjëtrajtimtëshpejtë"(§23).Shkeljepërnjëçështjeqëkishtezgjatur17vjete6muaj.



Shih,poashtu,edheFrotalͲAluguerdeEquipamentosSAv.Portugalisë,aktgjykimiidatës4dhjetor2003,
qëzgjatipothuajsenëntëvjet(qënganëntori1994dheqëishteendeepazgjidhurnëkohëneaktgjykimit
–çështjanukkishteqenëaktiveqënëmarstëvitit2000,nëtëcilënakuzohejpaditësi)–shkelje.


Kompensimipërdëmetevuajturangapaditësi:

AktgjykimiFloareaPopv.Rumanisë,idatës6prill2010:procesivendaskishtetëbëntemekompensimine
dëmittëshkaktuarpaditësesngavdekjaedjalittësaj.



Aktgjykimi Stefanova v. Bullgarisë, i datës11 janar 2007: procesi kishte të bënte me kompensimin për
lëndimetaksidentale,tëcilatkishinshkaktuardëmetëpërhershmenëshëndetinepaditësit,pavënënë
rrezikjetënetij.
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Aktgjykimi Siffre, Ecoffet, Bernardini v. Francës, i datës 12 dhjetor 2006: Gjykata vuri re se çështja ishte e një rëndësie të veçantë për
paditësitsepsenëkohënefaktevezgjatjaeprocesitkishtepasurpasojavendimtarelidhurmekarrieratetyrepolitike,qëkishterezultuar
nëdhënienedorëheqjessëtyrengapostetetyredhenënjëperiudhëtriͲvjeçareqëipërjashtontengamundësiaerizgjedhjespërparase
të merrnin vendimin përfundimtar që i shkarkonte ata nga përgjegjësitë e tyre de facto financiare nga ana e Chambre Régionale des
Comptes. Prandaj ata kishin një interes personal tejet të madh në marrjen e një vendimi përfundimtar që i përjashtonte ata nga
përgjegjësitëetyrefinanciare.


Aktgjykimi ORŠUŠ dhe të tjerët v. Kroacisë, i datës 16 mars 2010: kjo çështje kishte të bënte me të drejtën e arsimimit në kontekstin e
diskriminimitkundrejtRomëve.PavarësishtseGjykataepranoiqërolimbrojtësiKushtetutësngaanaeGjykatësKushtetuesendonjëherëe
bënteveçanërishttënevojshmemarrjennëkonsideratëtëfaktorëvetëtjerëpërveçthjeshtaspektitkronologjiktëpërfshirjesnëlistëtë
çështjeve,tëtillësinatyrëssëçështjesdherëndësisësësajnëaspektinpolitikdheshoqëror,Gjykatakonstatoiseperiudhaqëitejkaloi
katërvjetëtpërtëvendosurlidhurmerastinepaditësit,veçanërishtdukepasurparasyshseçfarërrezikohej,ishteetejzgjatur.

Aktgjykimi Gunes v. Francës, idatës20nëntor2008:paditësi dëshirontetë siguronte pjesë të informacionittë tij personal, pasaktësia e
mundshmeekëtijinformacionidotëdëmtontereputacioninetij.






Arsyetëtjerapërshpejtësitëveçantë:



AktgjykimiWilczkowskadhetëtjerëtv.Polonisë,idatës8janar2008:veprimpërtërimarrënë


posedimpronënepaluajtshmepasshpronësimit,dhepadiapërkompensim.



Çështja

Ͳveprimtarikriminalepërnjëperiudhëmë
setriͲvjeçare

25mars1999

Ͳpërdorimiiekspertëve

22dhjetor2004



Ͳnjësërëveprashpenalefinanciare

8prill2004



Ͳnjësërëpersonashtëdyshuar

Hamanovv.BULLGARISË,



Ͳvështirësinëgjetjenevendndodhjessë
dëshmitarëve

Ͳnjënumërdëshmitarësh

Mitevv.BULLGARISË,



ͲdisatëbashkëͲtëpandehur

Ͳmungesaegjyqtarëvetëcilëtnukuzëvendësuan
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Ͳ çështja ende e pazgjidhur që më 5 qershor 2000, duke përfshirë edhe një sfidë
lidhurmepranueshmërinëeankesëssëdorëzuarnëgjykatënekasacionit

Ͳ seanca e parë e gjykatës së apelit zhvillohet më se një vit pas anulimit të
aktgjykimittëgjykatëssëshkallëssëparë

Ͳperiudhëtejetegjatëhetimore(mëshumësepesëvjet)

Ͳpërpjekjetëpamjaftueshmengaanaeautoritetevepërt’usiguruarqënjëringatë
pandehurittëkishtepërfaqësimligjor

Ͳmungesaeprogresittëhetimevepavarësishtudhëzimevengaanaeautoriteteve
tëprokurorisë

Ͳreformaekodittëprocedurëspenalenukmundtëjustifikojëvonesat

Ͳ natyra komplekse e çështjes e pamjaftueshme për të shpjeguar kohëzgjatjen e
procesit



Ͳautoritetetgjyqësoreautorizuanshtyrjeteseancavepajustifikimetëmjaftueshme

Ͳintervalejashtëzakonishttëgjatamesseancave

Bazatpërshkeljen

ͲdisabashkëͲtëpandehurqëkishin
përfituarnëmënyrëmashtruesezbritjemga
taksat

Arsyetpërkompleksitetin

Nikolovav.BULLGARISË,

2korrik2001

Ilijkovv.BULLGARISË,



Shtojca3–Çështjetenatyrëskomplekse–ShkeljaeNenit6§1

PENAL

PENAL

PENAL

PENAL

Llojiiprocesit

(çështjaendeepazgjidhurnë
datëneaktgjykimit)

7vjet,1muaj

nëdyinstancagjykatash

6vjet,7muaj

nënjëinstancëgjykatash

5vjet

5vjet

Kohëzgjatja

Ͳnjënumërimadhtëpandehurishdhe
akuzash

Sahinerv.TURQISË,

627veprapenale





4tetor2001

Ͳnevojapërtëthirrurnjësërëekspertësh
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Ͳnjënumëripërgjithshëmprejdyvjetëshedhjetëmuajsh,përtëcilatqeverianuk
paraqitiasnjëshpjegim

Ͳnjësërëtransaksioneshndërkombëtare
bankare

Ilowieckiv.POLONISË,

15nëntor2001

Ͳseancatfilluanngafillimi,pasiishinzhvilluartashmë71syresh

Ͳndryshiminëpërbërjenetrupitgjykues

Ͳishtedashurnjëkohëegjatëpërtëmarrënëpyetjedëshmitarët

Ͳkërkimetparaprakeduhettëishinkryermëshpejt

Ͳ periudha të gjata mosͲveprimi (tri vjet për gjykatën ushtarake që të hartonte
arsyetimin për aktgjykimin) dhe qeveria nuk ofroi asnjë informacion për të
justifikuarkëtëperiudhëkaqtëgjatë

Ͳkompleksitetiqenësishëmikësajlloj
çështjeje(falsifikimdokumenteshdhe
përdorimdokumenteshtëfalsifikuara)

ͲçështjaushqyrtuameatëtëkatërbashkëͲ
tëpandehurvetëtjerëpëranëtarësinënë
PPK

Ͳ726tëpandehur

Ͳ

Ͳnatyraeakuzavekundërpaditësve
(veprimtariterroriste)

Ͳndryshimiilegjislacionitporshtetetduhettëorganizojnësistemetetyregjyqësore
nëmënyrëneduhur

Ͳkohëtejetegjatëpërtëshpalluraktgjykimet

Ͳ çështja ende e pazgjidhur që më 5 qershor 2000, duke përfshirë edhe një sfidë
lidhurmepranueshmërinëeankesëssëdorëzuarnëgjykatënekasacionit

Ͳ seanca e parë e gjykatës së apelit zhvillohet më se një vit pas anulimit të
aktgjykimittëgjykatëssëshkallëssëparë

Bazatpërshkeljen

IIwanczukv.POLONISË,



28prill2003

Demirelv.TURQISË,

21shkurt1996

Mitapv.TURQISË,



Ͳnjësërëveprashpenalefinanciare

8prill2004

25shtator2001

Ͳnjësërëpersonashtëdyshuar

Arsyetpërkompleksitetin

Belchevv.BULLGARISË,



Çështja

PENAL

PENAL

PENAL

PENAL

PENAL

PENAL

Llojiiprocesit

(çështjambetetendee
pazgjidhur)

7vjet,10muaj

(kohëzgjatjaaktuale:10½vjet,
çështjambetetendee
pazgjidhur)

8½vjet

7vjet,7muaj

(kohëzgjatjaaktuale15vjet)

6vjet

(kohëzgjatjaaktuale15vjet)

6vjet,2muaj

(çështjaendeepazgjidhurnë
datëneaktgjykimit)

Kohëzgjatja

Ͳvepërpenalemjaftegjerëfinanciare

ͲnjësërëbashkëͲtëpandehurish

Ͳnjësasiejashtëzakonshmeprovash

Ͳshkallaehetimit

Ͳhetimkompleks,përshkaktërrethanave
tëçështjes(45kutimedosjetëçështjes)

Laventsv.LATVIAS,

28shkurt2003





Stratégiesetcommunicationsdhe
Dumoulinv.BELGJIKËS,







Boddaertv.BELGJIKËS(Komisioni),
17prill1991



15korrik2002

ͲpaditësidhebashkëͲipandehuri,deklaronin
secilisetjetriishtepersonipërgjegjës

Ͳnukkishtedëshmitarëtëvrasjes





15korrik2002

Ͳveprapenalefinanciare,qëpërfshininnjë
numërtëmadhprovash,siedhenevojapër
tëmarrënëpyetjenjësërëdëshmitarësh

Ͳçështjemashtrimi

Arsyetpërkompleksitetin

Kalashnikovv.RUSISË,

10tetor2000

Grauslysv.LITUANISË,



Çështja
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Ͳ pezullimi i përgjithshëm i hetimit për tri vjet, një periudhë që iu atribua
autoriteteve

Ͳ Gjykata konsideroi se periudha gjashtëͲvjeçare vetëm për fazën hetimore të
procesit, e cila madje as nuk ishte përfunduar, nuk mund të konsiderohej e
arsyeshme

Ͳvonesatiuatribuangjykatave(shihkomunikatënepërbashkëttëkryeministritdhe
ministrittëdrejtësisë,tëcilëtpranojnëpërgjegjësinëetyre)

Ͳpaditësiishtembajturnëparaburgim,gjëecilakërkonteqëgjykatattëtregonin
një korrektesë të veçantë dhe të administronin drejtësinë në mënyrë të
përshpejtuar

Ͳedhepsepaditësikishtendihmuarnëzhvillimineprocesit,Neni6§1nukkërkon
qëtëpandehurittëbashkëpunojnëmeautoritetet

Ͳneglizhencaevazhdueshmeeautoritetevepërtëmarrënëpyetjeviktimat

Bazatpërshkeljen

PENAL

PENAL

PENAL

PENAL

PENAL

Llojiiprocesit

6vjet,2muaj

6vjet



(kohëzgjatjaaktuale:7vjet,8
muaj)

6vjet,7muaj

5vjet,1muajnënjëinstancë
gjykate

(kohëzgjatjaaktuale:

2vjet

(çështjambetetendee
pazgjidhur)

5vjet

Kohëzgjatja

Ͳnevojapërdëshmieksperti



Ͳnjësërëpalësh:paditësi,burriisaj,
personatemundshëmadoptues,avokati
zyrtardhekëshillilokalirrethit

Ͳvështirësinëvlerësiminenjëmorieshumë
tëmadheprovash

H.v.MBRETËRISËsëBASHKUAR





8korrik1987

25shkurt1993

Ͳvështirësiaktualeqëdilninnganatyratejet
sensitiveevepravepenaletëakuzuara,që
lidheshinmesigurinëkombëtare
(komunikimimeagjentëtenjëfuqietëhuaj,
RepublikënDemokratikeGjermane)

Ͳçështjaubëedhemëkompleksengafakti
qëpersonindajtëcilitpaditësikishtengritur
padipërkompensimedëmi,nukmundtë
ekstradohej

Ͳvepërpenaleekonomikedhefinanciare
(sekuestrimiinjëinstrumentibankarsipas
udhëzimevetëautoritetevetëprokurorisë)

Dobbertinv.FRANCËS,



2gusht2005

Ouattarav.FRANCËS,





16gusht2002

Nuvoliv.ITALISË,

Ͳndotjaeujit

31maj2001

Ͳnjësërëdëshmitarësh

Ͳproblemlidhurmeligjinpenaldhemjedisin

Arsyetpërkompleksitetin

Metzgerv.GJERMANISË,



Çështja
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Ͳ marrëdhëniet e ardhshme të nënës me fëmijën ishin në rrezik, duke krijuar
detyriminpërtëtreguarkorrektesëtëjashtëzakonshme

Ͳ në fazën përpara se çështja të kalonte në Gjykatën e Lartë, këshilli i rrethit (pra
shtetinëkëtërast)ishtepërgjegjëspërvonesat

Ͳ gjykatat e zakonshme ishin mjaft të ngadalta për të zgjidhur çështjen e
vlefshmërisësëaktakuzës(nëntëmuaj)dhepërtëanuluarurdhrinpër caktimine
ekspertëve(dyvjet)

Ͳautoritetetnukndërmorënasnjëhappërt’usiguruarqëçështjetqëishinendetë
pazgjidhura,dukepërfshirëedheatëtëpaditësit,tëshqyrtoheshinmeshpejtësi

Ͳdisaperiudhakohoremosveprimitëcilatiuatribuuanautoriteteve

Ͳ hetimi ende në zhvillim e sipër, pas më shumë se njëmbëdhjetë vjetësh që kur
paditësikishtengriturpadinëetij

Ͳautoritetetukonsideruanpërgjegjësepërvonesatepërgjithshmeqëzgjatënrreth
trivjetekatërmuaj

Ͳdyvjetetrimuajvonesëqërezultoingagjykatafederaleedrejtësisëpasanulimit
tëaktgjykimittëgjykatësrajonalembibazaprocedurale,sepsenukekishtepranuar
këtëaktgjykimbrendaperiudhësligjërishttëpërcaktuarnëligj

Ͳvonesatëpajustifikueshmenëpërgjykata,veçanërishtmesngritjessëakuzavedhe
vendimit të gjykatës rajonale që të mos lejohej hapja e gjykimit kryesor, dhe mes
vendimitpërtëpezulluarprocesin dhecaktimittënjëekspertingaanaegjykatës
rajonale

Ͳ hetimi nuk kishte pasur zhvillimepër pesëmbëdhjetë muaj mes kohës që policia
dorëzoiraportindhengritjessëakuzave

Bazatpërshkeljen

CIVIL

PENAL

PENAL

PENAL

PENAL

Llojiiprocesit

2vjet,7muaj

nëtriinstancagjykatash

12vjet,10muaj

(hetimiendenëzhvillimesipër)

11vjet,6muaj

5vjet,10muajpërnënjë
instancëgjykate

Mëse9vjet

Kohëzgjatja









20dhjetor2001

Bayrakv.GJERMANISË,

24shtator1991

Wiesingerv.AUSTRISË,



14nëntor2000

T.v.AUSTRISË,



27qershor2000

Ͳnatyrakompleksesipasojëeçështjeve
ligjore,tëtillasijuridiksionigjeografiki
gjykatavegjermane

Ͳnatyrakomplekseushkaktuangalidhjet
mejashtështetittëçështjes
(mosmarrëveshjauklasifikuanëbazëtëligjit
turk,nëvendqëtëklasifikohejnëbazëtë
ligjitgjerman)

Ͳnatyrëligjorekomplekse

Ͳçështjakishtetëbëntemekonsolidimine
tokës,qënganatyraesajpërbënnjëproces
kompleks,qëndikonteinteresatsitë
individëveashtuedhetëkomunitetitnë
tërësi

Ͳsipadiaebankës,ashtuedhekundërpadia
epaditësituzgjeruangjatëzhvillimittë
procesit

88

Ͳ në çështje ishin të përfshira gjashtë gjykata të ndryshme: duke u marrë në
konsideratëindividualisht,kohaqëatomorënnëshqyrtimineçështjesnukishtee
paarsyeshme, por kohëzgjatja e përgjithshme e procesit, që i atribuohej
autoriteteve,ishteepaarsyeshme

Ͳ vështirësi që dilnin nga mungesa e koordinimit mes autoriteteve komunale dhe
bujqësorenëfinalizimineskemavetëtyre

Ͳmiratimiinjëndryshimilidhurmeplaninezonësngakëshillikomunal

Ͳvonesaqëiuatribuuanpaditësit,qëshpeshndërronteavokatët,ishinmëpaktë
rëndësishme se ato që iu atribuuan autoriteteve (gjithsej katër vjet e tri muaj në
gjykatëneqarkut)

Ͳçfarërrezikohejnëkëtëçështje(qëështëthemelorenëçështjetekujdestarisësë
fëmijësnëmënyrëqëçështjatëzgjidhetmeshpejtësi)

Ͳ skadoi afati mes dorëzimit të padisë fillestare dhe seancës së parë, si edhe mes
kësajtëfunditdheprocesitkryesor

Ͳjoçështjeenatyrëskompleksenëfillimtë
gjykimit,porubëitillënëfazënezbatimit
tëvendimit,merivlerësimetëvazhdueshme
tëinteresavemëtëmiratëfëmijës

Nuutinenv.FINLANDËS,

5nëntor2002

ͲprocesjashtëzakonishtigjatëpërparaseçështjatëkalontenëGjykatënFederale
(çështja SüssmannuquajtepaͲaplikueshme,lidhurme“kontekstinpolitikuniktë
ribashkimitgjerman")

Bazatpërshkeljen

Ͳçështjetërejadhethemelorepër
kompensimngashpronësiminëlidhjeme
bezdinëngazhurma

Arsyetpërkompleksitetin

Müllerv.ZVICRËS,



Çështja

CIVIL

CIVIL

CIVIL

CIVIL

CIVIL

Llojiiprocesit

mëshumëse8vjet

mëshumëse9vjet

nënjëinstancëgjykatash

8½vjet

5vjet,5muaj

11vjet,6muaj

Kohëzgjatja

Ͳnjësërëgjykatashtëpërfshira







28qershor1990

Ͳndërlidhjamesproceduraveadministrative
dhecivilepërsaipërketheqjesngapunatë
personavetëpaaftë

Ͳveprimpërtësiguruarekzekutiminenjë
urdhrimirëmbajtjeje(vendimiigjykatës
polakeqëurdhërontebabanëitaliantë
paguantepërmirëmbajtjenevajzëssëtij
ilegjitime,mekërkesënenënëspolake)

Ͳnjëçështjemjaftekomplikuar,siçtregohet
ngakohëzgjatjadhearsyetimiiaktgjykimit
tëGjykatësKushtetuese,qëkishtekërkuar
edhevërejtjeteautoritetevetëndryshme

ͲGjykatësKushtetueseiukërkuatë
vendostelidhurmekushtetutshmërinëe
disaaspektevetëreformëssësistemittë
pensionittëtëmbijetuarve



Ͳçështjakishtetëbëntemeheqjennga
punatënjëpersonitëpaaftë,natyra
komplekseesëcilësishteelidhurme
mbrojtjenndajlegjislacionittëheqjesnga
punadhetëatijqëlidhejmepersonattejet
tëpaaftë

Arsyetpërkompleksitetin

Obermeierv.AUSTRISË,



20korrik2004

K.v.ITALISË,





27korrik2000

Kleinv.GJERMANISË,



11tetor2001

H.T.v.GJERMANISË,



18tetor2001

Mianowiczv.GJERMANISË,



Çështja

89

Ͳ "megjithatë, mbetet si fakt, se një periudhë prej nëntë vjetësh pa marrë një
vendimtëformëssëprerë,etejkalonkohënearsyeshme"

Ͳ autoritetet italiane pritën për një kohë tejet të gjatë përpara se të fillonin
proceduratendryshme

Ͳçështjetërëndësishmemeinterespërshumëqytetarëgjermanë

Ͳ numri i vazhdueshëm i çështjeve të pashqyrtuara në Gjykatën Kushtetuese  nuk
mundtëjustifikojëkohëzgjatjeneprocesit

Ͳkorrektesëeveçantëkërkohejnëvarësitëasajqërrezikohej

Ͳvonesatiuatribuuangjykatësshoqërore

Ͳnëçështjetemosmarrëveshjevetëpunëskërkohetkorrektesëeveçantë,dhekëto
çështjeduhettëzgjidhenmenjëshpejtësitëveçantë,sepseatokanëtëbëjnëme
problemeqëjanëthemelorepërsaipërketsituatësprofesionaletëindividëve

Ͳ vonesat kryesore u shkaktuan nga vonesat e gjykatës së apelit të punësimit në
Mynih,kupatidyperiudhamosveprimi

Bazatpërshkeljen

ADM+CIVIL
(heqjenga
puna)

CIVIL

CIVIL

CIVIL

CIVIL

Llojiiprocesit

mëshumëse9vjet

8½vjet

9vjet,8muaj

pothuajse12vjet

12vjet,10muajnëdyinstanca
gjykatash

Kohëzgjatja





22prill1998

Pailotv.FRANCËS,



26prill1994

–njëfarëkompleksitetipërshkaktënatyrës
sëçështjes

Ͳçështjetëvështiradolënsipasojëe
zëvendësimittëFonditlidhurmetëdrejtate
personavetëcilëtkishinpërfituar
kompensim

Valléev.FRANCËS,



2gusht2000

Ͳstatusiipaditësitsipunonjësmekontratëi
hequrngapuna,gjëkjoqëdotëthoshtese
sigjykatatgjyqësore,ashtuedheato
administrativeduhettëvendosninpër
çështjen

Ͳpaaftësiaetyreqëtëmerreshinvesh
përparaavokatit,gjëkjoqëebëritë
nevojshmereferiminpërparagjykatësnë
mjaftraste

Ͳnatyraeaseteveqëdotëndaheshinmes
ishͲbashkëshortëve

Ͳreferencaebërëseancësplenaretë
GjykatëssëKasacionit,tregoiseçështja
ishtedisikomplekse

Arsyetpërkompleksitetin

Satonnetv.FRANCËS,







3tetor2000

Kanounv.FRANCËS,



30tetor1998

F.Ev.FRANCËS,



Çështja
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Ͳkërkohejkorrektesëejashtëzakonshme

ͲnjëperiudhëprejnjëvitiedhjetëmuajshmesmiratimittëraportittëKomisionit
që vinte në dukje se kishte pasur një marrëveshje miqësore dhe aktgjykimit të
Conseil d’Etat’ që e përfundonte procesin që kishte zgjatur tashmë pesë vjet e
gjashtëmuajderinëarritjeneasajmarrëveshjeje,dheqëekishtetejkaluarmjaft
kohënearsyeshmepërnjëçështjetëtillë

ͲinformacioniqënevojitejpërtëpërcaktuarpërgjegjësinëeShtetitkishteqenënë
dispozicionpërnjëkohëtëgjatë

Ͳçfarëvihejnërrezik

ͲinformacioniqënevojitejpërtëpërcaktuarpërgjegjësinëeShtetitkishteqenënë
dispozicionpërnjëkohëtëgjatë



Ͳpatidisaperiudhamosveprimiqëiuatribuuanautoritetevegjyqësore

Ͳ natyra komplekse e çështjes dhe sjellja e paditësit nuk ishin justifikime të
mjaftueshmepërkohëzgjatjenepërgjithshmetëprocesit

Ͳ autoritetet nuk treguan shpejtësinë e duhur në organizimin e marrëveshjes, pas
divorcitnëvitin1974,përshembullGjykataeKasacionitiunënshtruakritikës

Ͳbëhejfjalëpërpërshpejtimtëjashtëzakonshëm

Ͳ Gjykata e Kasacionit kishte lëshuar tashmë disa aktvendime lidhur me çështjet
ligjoreqëishinngritur

Bazatpërshkeljen

ADM+CIVIL
(HIV)

CIVILpastaj
ADMINISTRAT
IV(HIV)

CIVILpastaj
ADMINISTRAT
IV

CIVIL

CIVIL(HIV)

Llojiiprocesit

1vit,10muaj

vetëmnënjëgjykatëtëvetme

4vjet

(çështjaendeepazgjidhur)

17½vjet

19vjet

2vjet,3muaj

Kohëzgjatja







23korrik2002



Ͳautoritetitatimordhegjykatatduhettë
vlerësoninqarkulliminebiznesittëtaksisë
sëpaditësitdhepërgjegjësinëetijpër
pagesënetaksaveshtesëdhedetyrimeve
shtesëtatimore

Janosevicv.SUEDISË,

30mars2005

Ͳshtetitimungontedokumentacionii
nevojshëmtekniklidhurmeçështjen
(paaftësipaspunësimitnëimpiantine
Çernobilit)

Ͳtransferimnganjëgjykatënëtjetrën

Ͳveprapenalefinanciare

Ͳkonsolidimtoke

Ͳproblemlidhurmepërcaktimine
juridiksionitmesgjykatavegjyqësoredhe
atyreadministrative

Ͳstatusiitëpandehuritsipasligjitpublik

Ͳnjësërëpalështëpërfshiradhemepauza
tëgjataqëkurkishtendodhurngjarja

Arsyetpërkompleksitetin

Naumenkov.UKRAINËS,



30tetor1998

Styranowskiv.POLONISË,

28shtator2004

Marschnerv.FRANCËS,



14nëntor2000

Pironv.FRANCËS,







9korrik2002

Nouhaudv.FRANCËS,



Çështja
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Ͳkjonukejustifikoikohëzgjatjeneprocesit–nëtëkundërtën,masatzbatuesetë
ndërmarrandajpaditësit,kërkoninnjëshqyrtimtësaktëtëankesavetëtij

Ͳrëndësiaeasajqërrezikohejngapaditësi(shëndeti)

Ͳvonesatëpaarsyeshmeqëiuatribuanshtetit



Ͳ15muajmosveprimitëpashpjegueshëm

Ͳvonesanëdorëzimineraportittëekspertitdhenëzhvillimineseancave

Ͳ periudha të gjata mosveprimi që iu atribuan autoriteteve, e për të cilat nuk u
paraqitndonjëshpjegim

Ͳnatyrakomplekseeçështjesdhesjelljaepaditësitnukishintëmjaftueshmepërtë
shpjeguarkohëzgjatjenepërgjithshmetëprocesit

Bazatpërshkeljen

ADM

ADM

ADM

ADM

ADM

ADM

Llojiiprocesit

6vjet,8muaj

5vjet,8muaj

2vjet,8muaj

5vjet,4muaj

(çështjaendeepapërfunduar)

26vjet,5muaj

nëkatërinstancagjykatash

10vjet

Kohëzgjatja

Çështja



23maj2000

VanPeltv.FRANCËS,







17dhjetor2004

Ͳtrafikim ndërkombëtar droge, një sërë
personash
të
përfshirë,
natyra
ndërkombëtare e organizatës së trafikimit,
veprat penale pjesërisht të kryera jashtë
shtetit, nevoja për përkthimin e
dokumenteve
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Ͳdymendimemospërputhëselidhurmeçështjen

Ͳnjësërëmasashtëmarrangagjyqtarihetuesdhevendimeteduhuratëmarranga
trupigjykues

Ͳ Gjykata detajoi kohëzgjatjen e secilit grup procesi dhe nuk konstatoi ndonjë
periudhëmosveprimitëzgjaturmjaftueshmërishtqëdotëpërbënteshkelje

Ͳ paditësit dhanë kontributin e tyre në vonesat (jo shumë të përfshirë, nuk
kundërshtuanshtyrjeteseancavedheavokatëtetyrenukmorënpjesënëseancat
gjyqësoretëcaktuara)

Ͳnukkadetajelidhurmeatoçështjepërtë
cilat çështja u konsiderua i natyrës
komplekse

PedersendheBaadsgaardv.
DANIMARKËS,

27qershor1968

Ͳ vonesat në hapjen dhe rihapjen e seancës u shkaktuan në masën më të madhe
nganevojapërt’udhënëpërfaqësuesveligjorëtëçështjesdhegjyqtarëvetëtrupit
gjykueskohëqëatatëfamiljarizoheshinmetëdhënateçështjes,qëpërbëhejnga
njëzetenjëvëllimeprejrrethpesëqindfaqesh

Ͳvonesatqëndodhënnukishinaqsubstancialepërkohëzgjatjeneprocesitpërpara
GjykatësKushtetuesetëcilatetejkaluanperiudhënkohoretëarsyeshme

Ͳ natyra komplekse e çështjeve ligjore të
cilave iu referohej edhe vendimi lidhur me
hedhjenposhtëtëankesavetëpaditësit

Ͳvështirësitëqëhasënautoritetetaustriake
jashtë shtetit në marrjen e ekzekutimit të
letravetëtyretëshumtarogatore

Bazatpërshkeljen

Arsyetpërkompleksitetin

Neumeisterv.AUSTRISË,





25shkurt2000

GastdhePoppv.GJERMANISË,









Shtojca3:Çështjetenatyrëskomplekse–mosͲshkeljaeNenit6§1





PENAL

PENAL

PENAL

PENAL

Llojiiprocesit

8vjet,8muaj

5vjet,9muaj

(çështjambetetendee
pazgjidhurnëdatënkurushpall
aktgjykimi)

7vjet

pothuajse2vjetpërsecilin
paditës

Kohëzgjatja







8nëntor2001

Sariv.TURQISË,

24maj2005

Özdenv.TURQISË,

21korrik2005

Karabasv.TURQISË

Ͳjuridiksioniqëkishintëdyjashtetet,qëçoi
në vështirësi burokratike dhe kërkesa për
përkthime

Ͳ çështja u bë edhe më komplekse kur i
pandehuriuarratisnëDanimarkë

Ͳ natyra komplekse pjesërisht e lidhur me
ekstradimin



Ͳ pesë bashkëͲtë pandehur, duke përfshirë
dyqëishinarratisur

Ͳ nevoja për të marrë në pyetje disa prej
bashkëͲtëpandehurvedhedëshmitarëvenë
gjykata të tjera, pas kërkesës për ndihmesë
gjyqësore nga gjykata e sigurisë shtetërore,
e cila shkaktoi një vonesë të
pashmangshme,veçanërishtnëshkëmbimin
ekorrespondencësmesgjykatavenëqytete
tëndryshme

ͲshtatëbashkëͲtëpandehur

Ͳ akuza që bartnin dënime të rënda me
burgim

Ͳ vendimi i paditësit për të mos pranuar
fajësinë

MbretërisësëBashkuar

19shtator2000

Ͳveprapenalefinanciare

Ͳnukpatiperiudhatëkonsiderueshmemosveprimi

Ͳsigurishtkomplekse(vdekjaenjëfoshnjeje
tësapolindurnëspital)
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Ͳautoritetetnukdhanëkontributnëpërzgjatjeneprocesit

Ͳ paditësi dha kontributin e tij në vonesat, meqenëse detyrimi për paraqitje në
gjykatëështënjëelementkryesornëprocesinpenal

Ͳ mungesa e interesit nga ana e paditësit (mosparaqitja, abstenimi në ditën e
shpalljessëaktgjykimit,gjëecilashkaktoivonesalidhurmeprocesineankimimit)

Ͳnukpatiperiudhatëkonsiderueshmemosveprimi

Ͳautoritetetnukmundtëkonsideroheshinpërgjegjësepërvonesat

Ͳ gjashtë vjet, tri muaj e dhjetë ditë në katër instanca gjykatash nuk mund të
konsiderohetepaarsyeshme

Bazatpërshkeljen

Arsyetpërkompleksitetin

I.J.L.dhetëtjerëtv.



17janar2002

CalvellidheCigliov.ITALISË,

Çështja

Llojiiprocesit

PENAL

PENAL

PENAL

PENAL

PENAL

8vjet,7muaj

nëdyinstancagjykatash

4vjet,9muaj





nëdyinstancagjykatash

3vjet,9muaj

4½vjet

nëkatërinstancagjykatash

6vjet,3muaj

Kohëzgjatja

Ͳnatyraeakuzavekundërpaditësit

Ͳnjësërëveprashpenale

Ͳ nevoja për të mbledhur një sasi të
konsiderueshmeprovash

Ͳtritëpandehur përdisa veprapenale(një
sasi e madhe pune lidhur me rindërtimin e
ngjarjeve, mbledhjen e provave dhe
përcaktiminenivelittëpërfshirjes)

13shkurt2004





Akçakalev.TURQISË,







15korrik2005

Keçeciv.TURQISË,



Ͳ një sërë të pandehurish, natyra e veprave
penale, vështirësi në ripërcaktimin e
ngjarjeve dhe përcaktimin e roleve të
individëve

Ͳligjiitatimit

24maj2005



Ͳnjësërëpersonashnëçështje

Intibav.TURQISË,

94

Ͳnukpatiperiudhatëkonsiderueshmemosveprimi

Ͳ në procedurën e kësaj shkalle, të vendosësh sipas një afati kohor varet nga
disponueshmëriaeavokatëve,siedheajoegjykatës

Ͳautoritetetishinpërgjegjësepërnjëvitmosveprim,gjëkjoqënukpatindikimnë
kohëzgjatjeneprocesit

Ͳpaditësidhakontributinetijnëvonesa,dukemosuparaqitur,kurkërkoishtyrje
të seancës, shkarko avokatin e tij, ndryshoi adresën me qëllim të shmangies së
njoftimitdherefuzoitëpërfaqësohejngandonjëavokat

PENAL

nëpesëinstancagjykatash

6vjet,2muaj

7vjet,11muaj







5vjet,3muaj



PENAL

Kohëzgjatja
mëshumëse5vjet



Ͳnukkaperiudhamosveprimi

PENAL

PENAL

Llojiiprocesit



25gusht2004

Ͳ edhe pse shteti ishte përgjegjës për vonesa të caktuara, kohëzgjatja e
përgjithshmeeprocesitnukishteepaarsyeshme

Ͳ21tëpandehur

KenanYavuzv.TURQISË,

Ͳ paditësi dha kontributin e tij në vonesa, duke mos u paraqitur ose duke mos
dorëzuarmaterialemeshkrimtënevojshmepërkëshillimͲvotiminegjykatës

Bazatpërshkeljen

Arsyetpërkompleksitetin

Çështja

Ͳ nevoja për të mbledhur një sasi të
konsiderueshmeprovash

28mars2002



10prill2001

Sablonv.BELGJIKËS,

20janar2004

G.K.v.POLONISË,

19dhjetor2002

Salapav.POLONISË,

Ͳpaditësitdhanëkontributinetyrenëvonesa,dukemosiupërgjigjurfletëͲthirrjeve
tëgjykatës

Ͳnatyraeakuzave

Klameckiv.POLONISË,



Ͳ çështje e natyrës mjaft komplekse, për
shkak të nevojës për përcaktim njëzet vjet
mëvonënësepaditësikishteqenënënivelin
e falimentimit dhe vështirësisë së
përcaktimittëasetevetëtij

Ͳ 13 të pandehur, 104 dëshmitarë dhe 9
dëshmitarëekspertë

Ͳ çështje e natyrës komplekse siç tregohet
edhe nga vëllimi i provave të marra dhe të
dëgjuaragjatëprocesit

Ͳ nevoja për t’u konsultuar me dosjet e
proceseve aktuale në gjykata të tjera, për
qëllimeteprovave

Ͳnjësërëdëshmitarësh

95

Ͳnukpatiperiudhatëkonsiderueshmemosveprimiqëiatribuoheshinautoriteteve

Ͳ paditësi kishte dorëzuar mjaft kërkesa, disa prej të cilave nuk kishin qenë
relevanteosenukkishinpasurkuptim,dukeekomplikuarkështuçështjenedhemë
tepër

Ͳvonesatnukishinrelativishttëgjatadhesigurishtnukiatribuoheshinautoriteteve

Ͳipandehuridhakontributinetijnëvonesa,nëpërmjetmungesaveosekërkesave
përshtyrjetëseancave

Ͳgjykataupërpoqtëpërshpejtonteprocesindukeirefuzuarkërkesatepaditësitqë
çështjatëkthehejnëprokuroridheqëçështjaetijtëndahejngaajoedybashkëͲtë
pandehurvetëtjerë,tëcilëtmungonin

Ͳpaditësidhakontributinetijnëvonesa,dukemunguardisaherë(ashtusiçbënë
edhedëshmitarëtëcaktuar)

Ͳ çështje e trafikimit ndërkombëtar të
drogës

ͲdhjetëbashkëͲtëpandehur

Ͳipandehurishkarkoiavokatinmbrojtësdisaherë

Ͳ një numër i madh dëshmitarësh të marrë
nëpyetjenëgjykatëneshkallëssëparë

Ͳipandehurimungoinëdisaraste,gjëecilaçoinështyrjeneprocesit

Bazatpërshkeljen

Arsyetpërkompleksitetin

Çështja

Llojiiprocesit

CIVIL

PENAL

PENAL

PENAL



pothuajse5vjet

5vjet,8muaj

6vjet,1muaj

Kohëzgjatja





27nëntor1992

OlssonIIv.SUEDISË,





13dhjetor2000

v.MBRETËRISËsëBASHKUAR

Glaser

16dhjetor1997

Proszakv.POLONISË,

21nëntor1995

Acquavivav.FRANCËS,





Ͳ vlerësime të vështira dhe hetime
gjithëpërfshirëse

Ͳ histori familjare e komplikuar: nevoja për
të ripërcaktuar besimin mes paditësit dhe
fëmijëssëtijdhevendosmërisësënënëspër
tëshmangurkontaktinmetë

Ͳkëshillaspecialistikemjekësorethemelore

ͲklimëetensionuarpolitikenëKorsikë

Ͳkontratatetjeranukishinregjistruar



9gusht2003

Ͳ vdekja e palës bashkëͲkontraktuese, që ia
kishte shitur pronën një pale të tretë,
pavarësishtngakontrata

Arsyetpërkompleksitetin

Socv.KROACISË,

Çështja
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Ͳseancatuzgjatënpërnjëperiudhëprej13½muajshnëtriinstancegjykatash,ecila
nukishteetepruar

Ͳvonesatnukiatribuohenautoriteteve

Ͳpaditësidhakontributinetijnëvonesat

Ͳpothuajseegjithëperiudhabrendajuridiksionittësajrationetemporisukaluame
kërkimet për gjetjen e një eksperti me kualifikime të mjaftueshme specialistike,
ashtusiçkishtedashurvetëpaditësja.Dukeikushtuarvëmendjetëveçantë"pjesës
qëkishteluajturpaditësjapërgjatëprocesesh",Gjykataarritinëpërfundiminsenuk
kishtepasurshkelje

Ͳ paditësja dha kontributin e saj në vonesat nëpërmjet tri sfidave (ankesave) të
pabazuara, nuk mori pjesë nëpër disa seanca dhe refuzoi të merrte pjesë në
ekzaminiminpsikiatrik

Ͳvonesatejustifikuarangasituatapolitike

Ͳhapatënevojshëmgjatëhetimitishinndërmarrëmenjëritëmtërregullt

Ͳpaditësitdhanëkontributinetyrenëzgjatjeneprocesit

CIVIL

CIVIL

CIVIL

CIVIL

Ͳpaditësinukikishtedhënëpërgjigjealudimevetëtëpadituritdhekishtemunguar
ngaseancatëcaktuara
Ͳpërndrysheseancatishinzhvilluarrregullisht

Llojiiprocesit
CIVIL

Bazatpërshkeljen

nëtriinstancagjykatash

13½muaj

3vjet,11muaj

3vjet,9muaj

4vjet,4muaj

4½vjetxdygrupeprocesesh

Kohëzgjatja

















16shtator1996

Süssmannv.GJERMANISË,

Çështja
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"dukepasurparasyshkontekstinunikpolitiktëribashkimitgjermandhendërlikimet
e mëdha shoqërore të mosmarrëveshjeve që kishin të bënin me ndërprerjet e
kontratavetë punës,GjykataFederaleKushtetuesegëzontetëdrejtëntëvendoste
seduhett’ijepteprioritetkëtyreçështjeve"

Ͳ çështja "ishte njëra nga njëzet e katër
ankesat kushtetuese që ngrinin çështje të
ngjashmetënjëfarëvështirësie,qëkishintë
bënin me pensionet shtesë të një numri
nëpunësish civilë gjermanë, që shkaktoi
nevojën e një shqyrtimi të detajuar
substancialngaanaegjykatës"



Bazatpërshkeljen

Arsyetpërkompleksitetin
ADMINISTRAT
IV

Llojiiprocesit
3vjet,4muaj

Kohëzgjatja



Çështja



SIFFRE,ECOFFET,BERNARDINIV.
FRANCËS

27prilll2006,40327/02

CasseV.Luksemburgut

8qershor2006,77529/01

Sürmeliv.GJERMANISË,





Natyra komplekse e kësaj çështjeje
rrjedhngafaktiimbivendosjessëdy
grupeve të proceseve në Gjykatën
Rajonale të Auditorëve (GJRA) dhe
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GjykatavëreseGJRAͲjalëshoigjashtëaktgjykimetëpërkohshmeapotëformëssëprerë,
në përputhje me rregullin e “aktgjykimit të dyfishtë”. Tri prej këtyre aktgjykimeve u
dërguan si ankesa në Gjykatën e Auditorëve, e cila urdhëroi pezullimin e ekzekutimit





Administrativ: de
factomenaxhimii
një shoqërie nga

Penal:përvetësim

5vjete4muaj

9vjete10muaj,procesipenal
endenukkapërfunduar



Lidhurmeshkeljenealuduartëprocedurëscivile,Gjykatavëresepezullimiiprocesit
civilenëpritjetërezultatittëprocesitpenal,rezultoinëfaktinqëprocesicivilzgjatipër
mëshumëse10vjet.Ajokonstatonseështënëdorëneautoritetevekombëtareqëtë
organizojnësistemetetyregjyqësorenëmënyrëtëtillëqëtësigurohenqëpërmbushet
kërkesaekohëssëarsyeshme,sipasNenit6,përkëdo.Mëtej,Gjykatatheksonseduke
mosqenëendeiakuzuar,paditësinukkandonjëstatusprocedurialsipasligjitvendor,që
përbënedhenjërrethanërëndueselidhurmeshkeljeneNenit6§1.

Natyrakomplekseeçështjesrrjedh
ngafaktiseprocesetcivilemeanëtë
tëcilavekërkohejkonfirmimii
vlefshmërisësëurdhrittë
bashkëngjiturupezulluannëpritjetë
rezultatittëprocesitpenal(për
përvetësim)nëpërputhjeme
pariminqë“procesetcivileduhettë
presinrezultatineproceseve
penale”.Çështjambetetendenë
listëneçështjevetëgjykatëssë
apelit,nëmungesëtëndonjëhapitë
mëtejshëmtëpalëvenëproces.Në
kohënemarrjessëvendimitnga
Gjykata,paditësinukishteakuzuar
ende.

16vjete7muaj

Kohëzgjatjaepërgjithshme
(proceseciviledhepenale):

Civil:padipër
rritjetëpensionit
tëpaaftësisësi
rrjedhojëedy
aksidenteve

Gjykatavëreseçështjanukështëveçanërishtenatyrëskomplekse.Megjithatë,ajo
pranonqëkompleksitetiisajurritnëaspektinproceduralatëherëkurubëenevojshme,
pasaksidentittëdytëtëpaditësit,qëtëkërkohejmendimiidisaekspertëvemjekësorëse
derinëç’masëikishteshkaktuaraksidentiiparëdëmefizikedhemendore.Përmëtepër,
ndërkohëqëGjykataepranonsenjëkohëecaktuarishteenevojshmepërpërgatitjene
raportevetëekspertëve,ajokonsideronseperiudhaepërgjithshmekohoreqëmorikjo
gjë,etejkaloikohëzgjatjenearsyeshme.Sëfundmi,Gjykatavëresevonesateshkaktuara
ngakatërkërkesatepaditësitpërdorëheqjenegjyqtarëve,nëvetvetenukmundtëjenë
përgjegjësepërkohëzgjatjeneprocesit.

Kompleksitetishkaktohetpërfaktin
seishinbërëdisavlerësime
mjekësorepërtëpërcaktuardëmin
fizikdhemendortëvuajturnga
paditësi.Kjovështirësiushtuaedhe
mëshumëpërshkaktënjëaksidenti
tjetërqëndodhigjatëzhvillimittë
procesit,qëkrijontenevojënpër
vlerësimetëmëtejshmeekspertësh.

Kohëzgjatja

Civil:urdhëri
bashkëngjitur

Llojiiprocesit

Bazatpërshkeljen

Arsyetpërkompleksitetin

Shtojca3bis:Çështjetenatyrëskomplekse–shkeljaeNenit6§1



28mars2006

20252/03

RAZLOVAV.REPUBLIKËSÇEKE

45964/99

16nëntor2006

KAROVV.BULLGARISË

49701/99

Natyra komplekse e kësaj çështjeje
shkaktohetngamadhësiaedosjessë
çështjes, me shtatë persona, duke
përfshirë edhe paditësin, të akuzuar
për vepra penale financiare.
Nevojitej një hetim i thelluar për të
identifikuar lidhjet mes një numri të
madh njerëzish. U morën në pyetje
shumë dëshmitarë. Hetuesi kërkoi

Natyra komplekse e kësaj çështjeje i
atribuohethumbjessëdosjespenale
të çështjes, dhe në veçanti,
mangësive
të
shumta
të
pajustifikuara të çështjes në fazën
hetimore.

në Gjykatën e Auditorëve. Proceset
financiare bazohen në rregullin e
“aktgjykimittëdyfishtë”,sipastëcilit
lëshohet një vendim i përkohshëm
nga GJRAͲja, dhe pastaj një vendim
përfundimtar, që çon në faktin që
Gjykata e Auditorëve të pezullojë
procesin në pritje të vendimit
përfundimtar.

12dhjetor2006

49699/99,49700/99,

Arsyetpërkompleksitetin
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Gjykata pranon se tipari kryesor i çështjes është natyra komplekse e saj. Paditësja
dyshohej për kryerjen e veprave penale financiare të kryera me anë të transaksioneve
komplekse të synuara për të mos u vënë re nga shqyrtimi i kujdesshëm i organeve
hetimore. Shkalla e hetimit dhe natyra komplekse e dosjes së çështjes janë të
pamohueshme, duke qenë kështu argumentet e para që mund të përdoren për të
justifikuarprocesetezgjatura.Mëpas,Gjykatavëresedisavonesatëkonsiderueshmeu
shkaktuan nga gjendja shëndetësore e paditëses, që u shtrua në spital për çrregullime
psiqike. Deri në masën që këto vonesa i atribuohen mjekimit dhe shtrimit në spital të
paditëses,atopërbëjnënjëfaktorforcemadhore.Sëmundjaepaditëseseparandaloiatë

Gjykatanxjerrnë pahsemangësitë epërsërituratëpajustifikuaratëçështjevenëfazën
hetimore ishin shkaku i vonesave të tejzgjatura në proces në çështjet e mëparshme
kundërBullgarisë(Vasilevv.Bullgarisë,nr.59913/00,2shkurt2006).

Pavarësishtseprocesetnëgjykatatfinanciarekanëspecifikakarakteristikeqëibëjnëato
komplekse,Gjykatanukekonsideronkëtësinjëshpjegimbindëspërvonesatnëproces
dhe nuk konsideron që paditësit përfituan nga këto karakteristika për të justifikuar
vonesat. Gjykata konstaton se, sipas jurisprudencës së ligjit vendor (Conseil d’Etat, 14
dhjetor2001,SociétéRéflexions,Médiations,Ripostes),procesetëtillapërbëjnënjëgrup
tëvetëmproceseshedhenëseatopërfshijnëdisaaktgjykime.Gjykatatvendorenukmund
tëakuzohenpërmosveprim.Megjithatë,nëmënyrëparadoksale,numriimadhihapave
proceduralëtëpërfshirënëkëtoprocesefinanciare,qësynoninmbrojtjenetëdrejtavetë
palës mbrojtëse, kanë efektin e kundërt tek i pandehuri. Procedura e “aktgjykimit të
dyfishtë”ukritikuaedhengavetëGjykataeAuditorëve,nëemërtësëdrejtëssëgjykimit
tëdrejtë.

Gjykatavëreqënëfillimseprocesiuvonuapërtrivjetegjysmëpërshkaktëkohësqëiu
desh autoriteteve të gjenin dosjen e humbur penale të çështjes. Megjithatë, Gjykata
konstatonsenukmundtapranojëpretendimineqeverisësenjëvonesëetillëkaqegjatë
mundtëshpjegohetmeanëtëfaktit“objektiv”tëzhdukjessëdosjes,porajothekson,
në të kundërtën, se autoritetet gjyqësore nuk vepruan me korrektesën e duhur. Më tej
Gjykatakonsideronsemangësitëeshumtakishintëbëninmeparregullsitëprocedurale,
tëcilatmundtëkorrigjoheshinvetëmdukeekthyerçështjennëfazënhetimore.



përparasetëlëshonteaktvendimelidhurmemeritateçështjesshtatëmuajmëvonënë
ankesën e shkallës së parë dhe pothuajse dy vjet e pesë muaj më vonë në ankesën e
shkallëssëdytëetëtretë;vonesanëdyrastetefunditushkaktuangafaktiseprocedura
e apelit në gjykatat financiare u pezullua në pritje të rezultatit të procesit gjyqësor që
kishtetëbëntemevlefshmërinëevendimittëkëshilltarëvetëkomunës.

Bazatpërshkeljen

Keqpërdorimi i
informacionit në
marrëdhëniet e
biznesit

Penal:
pranimi
dhe kërkimi i
mitës

këshilltarët
komunalë

Llojiiprocesit

7vjete9muaj

9vjete9muaj

Kohëzgjatja



7dhjetor2006

60859Ͳ00

HRISTOVAV.BULLGARISË

15qershor2006

64846/01

MONTHSEJEVSV.LATVIAS

Çështja

Kjo çështje ka të bëjë me një sërë
veprashpenaletëkryerabashkërisht
në territorin e disa vendeve. 129
persona u thirrën si dëshmitarë dhe
dosja hetimore përbëhej nga më se
30vëllime.
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qëtëmerrtepjesënëproces,gjëecilapadyshimpengoikryerjenehetimit.Përmëtepër,
paditësja nuk mori pjesë në seancat e caktuara dhe në dy raste ajo refuzoi të pranonte
dorëziminenjoftimeveqëeftonintëinspektontedosjeneçështjes.Megjithatë,Gjykata
konstaton se Neni 6 nuk kërkon që palët të bashkëpunojnë në mënyrë aktive me
autoritetet. Ndërkohë që pranohet se kryerja e hetimit u pengua nga sëmundja e
paditëses,Gjykatatheksoisekyfaktnukijustifikonvonesatnëproces.SipasNenit173të
KoditçektëProcedurësPenale,hetuesidhe,qëmëdatën1janar2002,prokuroripublik
mundtëpezullojnëprocesinpenalenëseipandehurivuannganjësëmundjeerëndë,që
e bën të pamundur sjelljen e tij/saj përpara gjykatës, ose nëse, personi ka zhvilluar një
sëmundjemendorepaskryerjessëveprëspenalemetëcilënakuzohet,i/epandehuri/Ͳa
nuk është në gjendje të kuptojë procesin penale kundër tij/saj; nëse arsyeja për një
pezullim të tillë nuk ekziston më, procesi duhet rifilluar. Megjithatë, duket sikur në
çështjennëfjalëautoritetetnukmorënnëkonsideratëpërdoriminekësajmase.Prandaj,
Gjykata konsideron se autoritetet kombëtare nuk treguan korrektesën e kërkuar për
zhvillimineduhurtëprocesit.

Gjykata e pranon se natyra komplekse e kësaj çështjeje penale është e pamohueshme.
Akuzatkishintëbëninmedymbëdhjetërastegrabitjejemearmëtë kryeranëvendetë
ndryshme në Letoni dhe disa vepra penale të vjedhjes së rëndë. Gjashtëmbëdhjetë
persona u akuzuan dhe autoritetet duhet të identifikonin natyrën e saktë të veprave
penaletëkryerangaseciliprejtyre.Gjykataështëevetëdijshmepërproblemetpraktike
të natyrës procedurale apo teknike që mund të dalin në çdo kohë gjatë procesit që
përfshin një numër të madh të pandehurish. Gjykata vë re madhësinë e dosjes së
çështjes,qëpërbëhejfillimishtngapesëmbëdhjetë,dhepastajnjëzetvëllime.Ajopranon
që analizimi i të gjithë dokumenteve në dosje nga ana e departamentit të prokurorisë
publike,dhemëpasngagjykatatkërkuannjëkohëtëgjatë.Megjithatë,Gjykatavërese
çështjetqëkanëtëbëjnëmefunksioninadministrativtëgjykatave,tëtillasinjëngarkesë
emadheçështjesh,pushimetegjyqtarëve,caktimiiçështjevegjyqtarëve,njohuritëetyre
lidhur me një fushë të veçantë ligjore, etj..., mbeten përgjegjësia e vetme e Shtetit të
paditur dhe nuk mund të përdoren në asnjë rrethanë për të justifikuar vonesat në
procesinpenal.NdërkohëqëGjykatanjehnatyrënkompleksetëçështjes,ajokonsideron
seautoritetetnuktreguankorrektesënekërkuarpërkryerjeneprocedurësnëmënyrëne
duhur.

Gjykata vë re se akuzat kishin të bënin me vepra penale të një shkalle të gjerë, të cilat
prekninmjaftpersona,disaprejtëcilaveishinkryernëvendetëtjera.Shqyrtimiiçështjes
përfshintenjësërëhapashhetimorë,dukepërmendurkëtuedhekërkesatpërndihmesë
gjyqësore. Po ashtu, gjykata mori në pyetje një sërë dëshmitarësh dhe ekspertësh.
Prandaj, çështja ishte mjaft komplekse, si përsa i përket fakteve, ashtu edhe ligjit.
Megjithatë,Gjykatavëre,segjatëhetimitparaprak,qëzgjatipërnjëperiudhëprejtrivjet
e katër muaj, një sërë vonesash i atribuohen autoriteteve. Hetimi u mbyll tri herë, por
prokurori publik e ktheu dosjen e çështjes për shkak të parregullsive procedurale ose
sepse hetimi nuk ishte i plotë. Këtojanë rrethana të cilat i atribuohen autoriteteve dhe
natyra përsëritëse e të cilave nuk mund të shpjegohet vetëm nga aspekti kompleks i

autorizimparaprakqëtëkishteqasje
në dokumente të caktuara, të cilat
ishin subjekt i sekretit bankar. U
debatuaseedhepaditësja,poashtu,
dha kontributin e saj në gjatësinë e
procesit në varësi të gjendjes së saj
të shëndetit mendor, që e bëri të
nevojshëm përgatitjen e disa
raporteve. Pavarësisht se provat u
mblodhën shpejt, nuk ishte e
mundurtëpërfundohejhetimisepse
paditësjanukkishteqenënëgjendje
të inspektonte dosjen që kishte të
bëntemestatusinesajshëndetësor.

Natyra komplekse e kësaj çështjeje
rezulton nga fakti se përfshinte 12
rastegrabitjejemearmëtëkryeranë
vende të ndryshme në Letoni dhe
disa vepra penale të vjedhjes së
rëndë
që
përfshinin
gjashtëmbëdhjetë të pandehur. Si
rrjedhojë, dosja e çështjes është
mjaft voluminoze, që përbëhet nga
njëzetvëllime.

Bazatpërshkeljen

Arsyetpërkompleksitetin

Transaksione
mashtruesetë
kryera
bashkërisht

Penal:grabitjeme
armë
që
përfshinte
përdorimin
e
dhunës

Llojiiprocesit

Paraburgim: 3 vjet, 7 muaj e
19ditë
Gjithsej: 9 vjet, 3 muaj e 3
ditë, periudhë që mbulonte
hetimin paraprak dhe 3
instancajuridiksioni


4vjete10muaj

Kohëzgjatja





27nëntor2007

25864/04

BELGJIKËS

RAWAYdheWERAV.

8mars2007

56762/00

DIMOVV.BULLGARISË

20shkurt2007

30911/04

REMZ7AYDINV.TURQISË

Çështja

Ͳ kohëzgjatje e tepërt e proceseve

Ͳ kohëzgjatje e tepërt e proceseve
administrative

Ͳveprimetegjyqtarëve

PërgjegjësiaeShtetitbelgdelnëpah,
mbi bazën e jurisprudencës belge,
lidhurmebazatemëposhtme:

Marrjaeprovave,mbështetjanëdisa
vlerësimeekspertësh

Paditësi u akuzua për 43 akte
terroriste,
duke
përfshirë
bombardime dhe sulme të
armatosura, të kryera në qytete të
ndryshme në emërtë një organizate
tëpaligjshme.

Arsyetpërkompleksitetin
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Gjykatavëresekjoçështjeishterelativishtkomplekse,singaanafaktike,ashtuedheajo
ligjore. Nga njëra anë, paditësi nuk e pranoi asnjëherë fajësinë dhe deklaroi që vepra
penaleishtekryernganjëriprejviktimave,icilirrjedhimishtplagosiveten.Gjykataveiu
desh të merrnin prova dhe të mbështeteshin në një mori vlerësimesh ekspertësh, me
qëllimqëtëpërcaktonintëvërtetëneversionevetëndryshme.Ngaanatjetër,Gjykatavë
re se paditësi ishte përgjegjës për dy shtyrje të procesit. Megjithatë, vonesa e
përgjithshmeeshkaktuarngakjogjë,ishtemëpaksekatërmuaj,qënukpërbënshkaktë
mjaftueshëmpërtëshpjeguarkohëzgjatjeneprocesit.


Gjykata vë re se procesi në shkallën e parë zgjati shtatë vjet. Raporti i ekspertit që u
urdhërua nga gjykata e shkallës së parë, që do të dorëzohej brenda tri muajsh që nga
caktimiiekspertit,moritrivjetegjysmë.Edhenësezbritetkohaekërkuarngapaditësit
përkërkesënezëvendësimittëekspertit,mbetenendeedhedyvjetegjysme.Gjykatavë
reseekspertipopunontenëkontekstineprocesitgjyqësoredhepombikëqyrejnganjë
gjyqtar, i cili ishte përgjegjës për përgatitjen dhe zhvillimin e shpejtë të çështjes. Së
fundmi, Gjykata vë re se Gjykata e Kasacionit e shtyu procesinsine die.Në bazë të
provave që kishte përpara saj, Gjykata konsideron se nuk është dhënë asnjë shpjegim i
vlefshëm për këto vonesa nga ana e qeverisë. Në dritën e aktgjykimeve të fundit të
shpallurapërkëtëtemëlidhurmeBelgjikën,Gjykatakonsideronsekohëzgjatjaeprocesit
ështëitepërtdhenukmundtëtrajtohetsi“earsyeshme”.

çështjes.Këtoproblemedheperiudhatdisamujoreqëiunevojitënhetuesvenëçdorast
përtëndërmarrëhapatekërkuarngadepartamentiiprokurorisëpublike,çuannëvonesa
të konsiderueshme të procesit. Pastaj, u deshën disa muaj që të hartohej aktakuza.
Gjykatavëre,poashtu,seseancaankimorenëgjykatëneapelituzhvilluarrethnjëvite
dy muaj pas dorëzimit të ankesës nga të pandehurit, që nuk mund të konsiderohet e
arsyeshmenërrethanateçështjes,dukepasurparasyshseprocesikishtezgjaturtashmë
përpothuajsegjashtëvjet.

Gjykata vë re natyrën relativisht komplekse të procesit, që ka të bëjë pjesërisht me
shkallënehetimitdhenumrinevlerësimevetëekspertëveqëkërkoheshinpër43aktet
terroristetëkryeranëqytetetëndryshme.Mungesaeavokatittëtëpandehuritnënjërën
nga seancat dhe kërkesat e tij për zgjatjen e kohës, nuk kanë pasur ndonjë ndikim të
veçantë. Gjykata njeh përpjekjet e bëra nga trupi gjykues. Megjithatë, duke treguar
vëmendje për jurisprudencën e përcaktuar që kishte të bënte me problemet e krijuara
nga ngarkesa e gjykatave, Gjykata konsideron se procesi nuk u përfundua brenda një
periudhe të arsyeshme. Nuk është e nevojshme që Gjykata të kërkojë të përcaktojë
autoritetin përgjegjës për zgjatjen e tepërt të procesit, sepse në gjithë çështjet e kësaj
natyre,përgjegjësiabiembiShtetin.

Bazatpërshkeljen

Civil:
prone

ndërtim

Penal: vrasje dhe
tentativë
për
vrasje

Penal:terrorizëm

Llojiiprocesit

15vjet

7vjete9muaj

8 vjet e 6 muaj, me pesë
veprime të ndërmarra dhe dy
instancajuridiksioni

Kohëzgjatja



20shkurt2007

30911/04

REMZ7AYDINV.TURQISË



4tetor2007

27314/02

VALLARV.FRANCËS

Çështja

Paditësi ishte akuzuar për 43 akte
terroriste,
duke
përfshirë
bombardimet dhe sulmet e
armatosura, të kryera në qytete të
ndryshme në emërtë një organizate
tëpaligjshme.

Natyra komplekse e këtij çështjeje i
atribuohet
mbivendosjes
së
proceseve administrative (veprimi i
sjellëpërparagjykatësadministrative
që kundërshtonte ligjshmërinë e
vendimit të inspektoriatit të punës
që autorizonte heqjen nga puna të
një punonjësi të mbrojtur dhe
veprimin për të përcaktuar
Shtetit
për
përgjegjësinë
e
keqfunksionimin e sistemit të
drejtësisë)dheprocesigjyqësor(padi
në gjykatën e punës për të
kundërshtuar heqjen nga puna,
proces penale ndaj paditësit për
falsifikim
dhe
përdorim
të
dokumenteve
të
falsifikuara,
përvetësim dhe mashtrim, që kishin
qenëedhearsyeteheqjesngapuna).
Paditësi kërkoi pezullimin e procesit
nëlidhjemepadinëetijpërrrogate
prapambetura,
pagesën
e
papunësisë,
kompensimin
për
pushimet e pabëra, dhe rimbursimin
për shpenzimet e udhëtimit, pas
vendimit përfundimtar të procesit
penal ndaj tij. Gjithashtu, ai kërkoi
pezullimin e procesit lidhur me
padinë e tij për kompensim për
heqjen e gabuar nga puna, pas
vendimit përfundimtar të gjykatave
administrative.


civile

Arsyetpërkompleksitetin
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Gjykata vë re, po ashtu si qeveria, natyrën relativisht komplekse të procesit së
kundërshtuar,qëkatëbëjëpjesërishtmeshkallënehetimitdhenumrinevlerësimevetë
ekspertëve që kërkoheshin për 43 aktet terroriste të kryera në qytete të ndryshme.
Megjithatë, duke treguar vëmendje për jurisprudencën e përcaktuar që kishte të bënte
meproblemet e krijuarangangarkesaegjykatave,Gjykatakonsideron seprocesinuku
përfundua brenda një periudhe të arsyeshme. Nuk është e nevojshme që Gjykata të
kërkojëtëpërcaktojëautoritetinpërgjegjëspërzgjatjenetepërttëprocedurës,sepsenë

Gjykatanxjerrnëpahseorganizimiisistemittëdrejtësisënëmënyrëtëtillëqëgjykatate
tyre t’i garantojnë secilit të drejtën e marrjes së një vendimi përfundimtar lidhur me
paditë që kanë të bëjnë me të drejtat e tyre civile dhe detyrimet brenda një periudhe
kohoretëarsyeshme,ështënëdorëneShteteveKontraktuese.
Gjykatakonsideronsepaditësinukmundtëkritikohetpërfaktinseikaushtruartëgjitha
mjetet ligjore (të zakonshme dhe ankesat e kasacionit) që ishin në dispozicion të tij.
Lidhur me ankesat që u morën në shqyrtim nga gjykatat vendore e që mund të ishin
dorëzuar si pjesë e një taktike vonuese apo për ndonjë qëllim tjetër të gabuar, vetëm
veprimiindërmarrëndajaktgjykimittëgjykatëssëapelitpërmosͲvendosjeneçështjessë
ngritur në parashtresa, ka të ngjarë të ketë pasur ndonjë ndikim në kohëzgjatjen e
përgjithshmetëprocesitsëpunës.Sëfundmi,faktiqëpaditësikishtekërkuarpezullimine
procesit nuk i përjashtonte autoritetet vendore nga përgjegjësia e tyre lidhur me
kohëzgjatjeneprocesitadministrative.

Bazatpërshkeljen

Terrorizëm

Ͳpadiqë
kundërshtonte
ligjshmërinëe
vendimittë
inspektoriatittë
punës,icili
autorizonte
heqjenngapuna
Ͳpërgjegjësiae
Shtetitpër
keqfunksionimin
esistemittë
drejtësisë

Penale:falsifikim
dhepërdorimi
dokumentevetë
falsifikuara,
përvetësimdhe
mashtrim

Administrativ:



Gjykataepunës:
heqjangapunae
njëpunonjësitë
mbrojtur

Llojiiprocesit

8 vjet e 6 muaj në dy nivele
juridiksionikuuaplikua5herë


14vjet

Kohëzgjatja



WAUTERSdheSCHOLLAERTV.



31korrik2008

35704/06

SHORETECHNOLOGIESV.
LUKSEMBURGUT





21shkurt2008


20872/02

GÜNSEL7dheYAYIKV.TURQISË



8mars2007

56762/00

DIMOVV.BULLGARISË

Çështja

Kjo çështje e veprave penale
financiare përfshinte shoqata dhe

Qeveria debatoi se kohëzgjatja e
hetimitkishtetëbëntemekohënqë
nevojitej për të përcaktuar
vendndodhjen e së pandehurës dhe
faktin që ndihmesa ndërkombëtare
ligjore është duke u kërkuar
aktualisht, me qëllim që ajo të
merretnëpyetje.

Kjo çështje është komplekse për
shkak të incidenteve të përsëritura
proceduraledhenumrittëndjekjeve
penale në fjalë, që përfshinin 39 të
pandehur.



Vështirësia doli nga bashkimi i
gjashtë ndjekjeve penale për
pengimin e lirisë së punës dhe
punësimit

Gjykata mori në pyetje 17
dëshmitarë, organizoi një sërë
ballafaqimesh të dëshmitarëve dhe
urdhëroipërgatitjenedisaraporteve
tëekspertëve.Çështjaushqyrtuanë
gjashtënivelejuridiksioni.

Për më tepër, seancat e kësaj
çështjeje u vonuan nga reforma e
sistemit gjyqësor bullgar në prill të
vitit.1998.

Arsyetpërkompleksitetin

103

Gjykata vë re kompleksitetin e madh të çështjes, siç pranohet edhe nga qeveria dhe
paditësit. Hetimi kishte të bënte me një çështje penale financiare që përfshinte disa

Gjykata pranon se hetimi ishte relativisht kompleks, veçanërisht duke pasur parasysh
nevojën e kërkimit të ndihmesës ligjore ndërkombëtare, në mënyrë që e pandehura të
merrej në pyetje pasi të ishte përcaktuar vendndodhja e saj. Megjithatë, vetëm kjo në
vetvete nuk mund të jetë përgjegjëse për kohëzgjatjen e procesit. Lidhur me sjelljen e
paditësit në kompani, Gjykata nuk gjen asnjë provë se ajo pengoi kryerjen e hetimit në
mënyrëneduhur,gjatëndonjëfazetëtij.Sipaskëtyrerrethanave,Gjykatakonsideronse
periudha prej gjashtë vjetësh vetëm për fazën hetimore, që është ende në zhvillim e
sipër,nukmundtëquhetearsyeshme.

Gjykatavëresekjoçështjeishterelativishtkomplekse,singaanafaktike,ashtuedheajo
ligjore. Nga njëra anë, paditësi nuk e pranoi asnjëherë fajësinë dhe deklaroi që vepra
penaleishtekryernganjëriprejviktimave,icilirrjedhimishtplagosiveten.Gjykataveiu
desh të merrnin prova dhe të mbështeteshin në një mori vlerësimesh ekspertësh, me
qëllimqëtëpërcaktonintëvërtetëneversionevetëndryshme.Ngaanatjetër,Gjykatavë
re se ankesa e parë e paditësit nuk u shqyrtua deri pothuajse një vit e tri muaj pas
dorëzimit.Gjykataepranonsekjovonesëndodhipjesërishtpërshkaktëriorganizimittë
sistemitbullgartëdrejtësisë.Megjithatë,kyriorganizimnukumaterializuaderimë1prill
1998, p.sh.pasi ishte dorëzuar ankesa. Koha që skadoi përpara asaj date iu atribua
gjykatësrajonale,ecilanukiadërgoitëgjithamaterialeteçështjesGjykatësSupreme.Së
fundmi, Gjykata vuri re një periudhë të dytë mosveprimi, gjatë fazës hetimore. Hetimi
zgjati mbi tri vjet, që duket e tepruar, edhe nëse marrim parasysh vështirësitë në
përcaktiminefakteve.
Gjykata pranon se procedurat ishin relativisht komplekse lidhur me atë që gjykatat që
kishin juridiksionin duhet të trajtonin procedurat që kishin të bënin me 39 të pandehur
dhegjykatarajonalepenaleeshkallëssëparëduhettëbashkontedisaçështjeqëkishin
lidhje. Ky fakt dhe vetë natyra e veprave penale të aluduara nënkuptonin një proces të
gjatëtërindërtimittëfakteve,mbledhjessëprovavedhepërcaktimittëpërgjegjësisëpër
secilin të pandehur të pretenduar. Megjithatë, këto tipare në vetvete nuk e justifikojnë
kohëzgjatjen e procedurës. Që nga koha kur u bashkuan procedurat, gjykatës rajonale
penale iu deshën pesë vjet e tetë muaj për të shpallur aktgjykimin e saj. Për më tepër,
gjykatarajonalepenalenëmënyrëtëpërsëriturishtyuseancatthjeshtësepsenjëringatë
pandehurit mungonte. Lidhur me këtë, Gjykata vë re se Neni 6 § 1 kërkon që Shtetet
Kontraktuese të organizojnë sistemin e tyre gjyqësor në mënyrë të tillë që gjykatat të
mundtëpërmbushinsecilënprejkërkesavetëtyre,dukepërfshirëkëtuedheatëtëkohës
së arsyeshme. Gjykata vë re se seancat u shtynë në mënyrë të paarsyeshme nga ana e
gjykatësrajonalepenale,gjëecilaçoiedhenëtejzgjatjeneprocesit.



gjithëçështjetekësajnatyre,përgjegjësiabiembiShtetin.

Bazatpërshkeljen

Penal:përvetësim
fondesh në një

Penal:palë civile
në proces penal
që lidhet me
lëshimineçeqeve
tëfalsifikuara


Penal: pengimi i
lirisë së punës
dhepunësimit

Penal: vrasje dhe
tentativë
për
vrasje

Llojiiprocesit

10vjete11muaj

6 vjet e 8 muaj gjatë fazës
hetimore

Çështja mbetet ende e
pazgjidhur

6vjete5muajnërastinenjë
paditësi

6vjete2muajnërastinenjë
paditësitjetër


7vjete9muaj

Kohëzgjatja



KEMALBALIKÇIV.TURQISË



8janar2008

28983/02

WILCZKOWSKAdhetëtjerëtV.
POLONISË





13maj2008

Qeveria deklaron se çështjet që
lidhen me pronën janë më
kompleksesetëtjerat,eqëkërkojnë

Natyra komplekse e kësaj çështjeje
varet, nga njëra anë, për shkak të
kohës së gjatë që ka kaluar që kur
kanë ndodhur faktet, sepse
procedura për shpronësimin në
interes të publikut daton që më
1975.
Nga ana tjetër, ndërkohë sistemi
gjyqësorpolakështëreformuar,gjëe
cila ka pasur ndikimin e saj edhe në
veprimet
e
paditësve
ndaj
administratësqënukkavepruar.

kompani të ndryshme, gjashtë të
pandehur dhe disa kërkesa për
ndihmesë ligjore në vende të
ndryshme (duke përfshirë Francën
dheLuksemburgun),qëkërkontenjë
proces të konsiderueshëm të
rindërtimittëfaktevedhembledhjes
sëprovave(mbledhjenetëdhënave,
seanca dëgjimore, sekuestrime,
bastisje,etj...).Çështjapërbëhetnga
rreth tridhjetë kuti dhe disa dosje
dokumentesh, që zënë disa metra
vend nëpër rafte. U sekuestruan një
numër i madh dokumentesh
(200000)qëuanalizuanngahetuesit
specialë. U analizuan mjaft
transaksione bankare, si edhe
struktura të ndryshme financiare të
ngritura për një periudhë prej rreth
dhjetë vjetësh. Edhe komponenti
fiskal, po ashtu, ishte mjaft
kompleks.
Paditësit
debatojnë
që
ky
kompleksitet ishte ndërlikuar nga
fakti që gjyqtarit hetuesi mungonte
personeli i nevojshëm dhe nuk ishin
caktuarekspertë.

BELGJIKËS

13414/05

Arsyetpërkompleksitetin

Çështja

104

Gjykataepranonseprocesetishinrelativishtkomplekse.Megjithatë,Gjykatakonsideron
sekohëzgjatjaeprocesitnukmundtëshpjegohetvetëmnganatyrakomplekseeçështjes.
Gjykata ka trajtuar, në mjaft raste, çështje që ngrenë probleme të ngjashme me ato të
çështjesaktualedhekakonstatuarshkeljetëNenit6§1tëKonventës.
Pas shqyrtimittëtëgjithaprovaveqëkishtenëdispozicion,Gjykatadeklaronsemungesa
e paditësit, babait të tij dhe përfaqësuesit ligjor të tij nga seancat nuk mund të
konsiderohensiarsyejakryesorepërzgjatjenetepruartëprocesit.

Gjykata vë re se paditësi dorëzoi një padi kundër autoritetit ankimor administrativ për
mosveprim.Veprimetndajadministratësqënukvepron,siçparashikohetedhemeanëtë
ligjittëvjetër(1995)mbiGjykatënSupremeAdministrativedhemeanëtëligjitaktualnë
fuqi për proceset përpara gjykatave administrative, supozohet të jenë një mjet ligjor i
efektshëmndajzgjatjessëtepruartëproceseveadministrative(Bukowskiv.Polonisë,nr.
38665/97,11qershor2002).

shoqatadhekompani.Strukturafinanciaredhefiskalembulontedisavende.Megjithatë,
Gjykata vë re se disa vonesa ndodhën për shkak të problemeve, siç del të natyrës
strukturore,qëishinspecifikepërgjykatëneshkallëssëparë,qëpërfshinedhezvogëlimin
eekipithetuesnganjëzetvetënëtrivetëdhepraniminngaanaegjyqtarithetuesseishte
epamundurqëpërarsyelogjistiketëmerreshinnëpyetjepaditësit.Sëfundmi,Gjykata
vuriredisaperiudhamosveprimi,prejtëcilaverrjedhsekohëzgjatjaehetimitqëikishte
tejkaluarkufijtëearsyeshëm.

Bazatpërshkeljen

Mosmarrëveshje
prone:veprimiqë
kundërshton

Administrativ,
veprimpërtë
rimarrëpronën
passhpronësimit
dhekompensimin

grup shoqatash
puna e së cilave
kishte të bënte
me kujdesin ndaj
personave
të
paaftë
dhe
mbështetjen
e
projekteve
integruese socioͲ
arsimore.


Llojiiprocesit

16 vjet e 7 muaj në dy
instancajuridiksioni.

10vjete8muajtëmbuluara
ngajuridiksioniigjykatës
rationetemporis

14vjet

Kohëzgjatja



13tetor2009


4020/07,4021/07,9961/07dhe
11113/07

b7NE)UdhetëtjerëtV.TURQISË



31korrik2008

35704/06

SHORETECHNOLOGIESV.
LUKSEMBURGUT



2dhjetor2008

12534/02

PETREIONESCUV.RUMANISË



Bashkimikatërçështjeve

Qeveria deklaron se kohëzgjatja e
procesit së kundërshtuar nuk mund
tëkonsiderohetepaarsyeshmeduke
pasurparasyshnatyrënkompleksetë
çështjeve, madhësinë e dosjeve së
çështjes, natyrën e akuzave kundër
(katër) të pandehurve, numrin e
veprave penale të kryera, numrin e

Vështirësi në vendndodhjen e të
pandehurve + kërkimi i ndihmesës
ndërkombëtaregjyqësorenëmënyrë
qëtëmerrejnëpyetjeepandehura

Qeveria konsideron se çështja ishte
veçanërishtkomplekse,senukkishte
periudha të gjata mosveprimi që i
atribuoheshin autoriteteve dhe se
ishte sjellja e paditësit ajo që
shkaktoizgjatjeneprocesit.



Kjoçështjeushqyrtuanëkatërgrupe
procesesh.

marrjen në konsideratë të natyrës
dhe pozitës së pronës në fjalë.
Prandaj, gjykata duhet të kërkojë
dokumentacionin përkatës në çdo
fazëtëprocesit.Qeveriatregonseas
paditësidheasbabaiitijnukmorën
pjesë në mbledhjen e provave të
dokumentuara dhe për këtë arsye
vonuanprocesin.

20605/03

7tetor2008

Arsyetpërkompleksitetin

Çështja

105

Gjykata pranon se këto procese që lidhen me krimin e organizuar ishin relativisht
komplekse,sidomospërshkaktënumrittëtëpandehurve,dëshmitarëvedhepaditësve,
numrit të veprave penale për të cilat dyshoheshin të pandehurit dhe madhësisë së
dosjevetëçështjeve.Megjithatë,kykompleksitetnëvetvetenukështëimjaftueshëmpër
të justifikuar kohëzgjatjen e proceseve, që variojnë nga nëntë vjet e një muaj në mbi
trembëdhjetëvjetedhjetëmuaj.
Gjykatakonsideronsekohëzgjatjaeprocesevetëkundërshtuaraështëetepruardhese
atonukepërmbushinkërkesëne“kohëssëarsyeshme”.

Gjykata pranon se hetimi ishte relativisht kompleks, veçanërisht përsa i përket nevojës
përkërkiminendihmesësndërkombëtaregjyqësore,meqëllimqëtëmerrejnëpyetjee
pandehurapasi,mënëfund,tëishtegjeturvendndodhjaesaj.Megjithatë,vetëmkydetaj
nukmundtëjustifikojëkohëzgjatjeneprocesit.

Gjykata pranon se çështja ishte relativisht komplekse dhe se sjellja e paditësit mund të
kishte çuar në vonesën e procesit. Megjithatë, Gjykata konsideron se as kompleksiteti i
çështjesdheassjelljaepaditësitnukmundtëshpjegojnëkohëzgjatjeneprocesit.
Gjykata vë re se vonesa në çështje ishte shkaktuar kryesisht nga vendimet e
njëpasnjëshme të kasacionit, të cilat pasoheshin çdo herë me dërgimin mbrapsht të
çështjes.Çështjaishterikthyertriherë,nëgjykatëneshkallëssëparëaponëgjykatëne
rrethit,përshkaktëgabimeveapomangësivengaanaegjykatavemëtëulëta.Rikthimii
çështjes mund të kishte vazhduar pafundësisht, meqë nuk ka dispozitë ligjore që ta
parandalojë një gjë të tillë.  Përsëritja e vendimeve të kasacionit tregon për një
keqfunksionim të sistemit gjyqësor. Sipas këndvështrimit të jurisprudencës së saj
përkatëse,Gjykatakonsideroisekohëzgjatjaeprocesitnëkëtërastishteetepruar.


Nga procesverbalet e seancave mund të shihet se kohëzgjatja e procesit ka ndodhur
kryesishtpërshkaktëndërhyrjes sëpalëvetëtretanëproces,mbledhjessëprovavetë
dokumentuara dhe përgatitjes së raporteve të ekspertëve. Prandaj, duhet pranuar se
çështja ishte relativisht komplekse. Megjithatë, nuk ishte aq komplekse sa për të
justifikuarprocesinqëzgjatigjashtëmbëdhjetëvjetegjysmë.

Bazatpërshkeljen

Penal:
Anëtarësi në një
organizatë
të
paligjshme
të
armatosur dhe
përpjekje për të
përmbysur rendin
kushtetues turk
meanëtëforcës

Penal: palë civile
nëprocesinpenal
që lidhet me
lëshimineçeqeve
tëfalsifikuara


Refuzimi
i
lëshimit të lejes
sëndërtimit.

Padi
për
kompensim
dëmeshpërshkak
të pamundësisë
së ndërtimit për
shkaqet
e
tubacioneve të
afërtatëgazit.

analizën
kadastrale

Llojiiprocesit

Në rastin e dy paditësve: 13
vjete10muaj
Në rastin e një paditësi: 13
vjete8muaj
Nërastinenjëpaditësi:9vjet
e 1 muaj  Dy instanca
juridiksioni

6 vjet e 8 muaj në fazën
hetimore

Çështja mbetet ende e
pazgjidhur

6 vjet,9muaje2ditë

Kohëzgjatja





14tetor2010

31508/07

VERITERV.FRANCËS



22shtator2009

37338/02

BICANV.RUMANISË





11qershor2009

71972/01

MIANOWICZV.GJERMANISË(nr.2)

Çështja

Bazatpërshkeljen

Natyra komplekse e çështjes rrjedh
nga pyetjet që lidhen me aplikimin
dhe interpretimin e Ligjit Komunitar
nëtëdyjagrupeteprocesit

Një kohë e gjatë që kishte kaluar që
kurkishinngjarëfaktet..


106

Gjykata konsideron se grupi i parë i proceseve ishte pa dyshim kompleks për shkak të
pyetjeve që dolën lidhur me aplikimin dhe interpretimin e Ligjit Komunitar. Çështja në
fjalëkishtetëbëntemefaktinnësepaditësi,mekombësibelgeporirekrutuarngaanae
shërbimitcivilfrancezpërshkaktëkombësisësëtijfranceze,dukeukonsideruarkështu
sipasrregullittëpërjashtimittëparashikuarmeanëtëNenit48§4tëTraktatittëKEͲsë,
pavarësisht nga kjo mund të përfitonte në bazë të dispozitave të Ligjit Komunitar që
lidhen me lirinë e lëvizjes dhe trajtimin e barabartë të punonjësve. Duke pasur
veçanërishtparasyshnatyrënkompleksetëçështjes,Gjykatakonsideronsekohëzgjatjae
procesitnukeshkelikërkesënekohëssëarsyeshmetëNenit6§1.
Gjykata vë re se grupi i dytë i proceseve ishte relativisht kompleks për shkak se Ligji i
datës16dhjetor1996qëeharmonizonteligjinfrancezmeLigjinKomunitarnukaplikohej
në mënyrë retroaktive. Lidhur me këtë Gjykata vë re se tri ministri (ajo e punëve të
brendshme, ministria e mbrojtjes dhe ajo e punëve të jashtme) i dorëzuan mendimet e
tyregjykatësadministrative.Gjykatatheksonsenukkapasurvonesangaanaegjykatës
administrativedhenukkonstatonshkeljetëNenit6§1.


Çështjakishtetëbëntemerishikiminenjëvendimigjyqësortëlëshuarnëvitin1959që
revokonteadoptiminepaditësit.Prandaj,çështjaishterelativishtkomplekse,përshkaktë
kohëssëgjatëqëkishtekaluarqëkurkishinndodhurfaktet.


Gjykatapranonsëçështjaështërelativishtkomplekse.Ajovëreseprocesetishinshtyrë
për njëmbëdhjetë vjet në pritje të rezultatit të procedurës së heqjes nga puna. Më tej,
GjykatavëresevonesatishinshkaktuarngagjykatatepunësnëkundërshtimmeNenin6
Kjo çështje është e natyrës tëKonventës.Faktiqëkohëzgjatjaeprocesitështëbërëpjesërishtpërshkaktëvendimit
kompleksepërshkaktëndryshimeve përshtyrjenukebënatëmëpaktëtepruar,porkjoduhettëkonsiderohetnëvarësitë
të bëra nga paditësi në padinë e tij Nenit41tëKonventës.
gjatë procesit dhe numrit të
veprimeveqëaindërmori.


të pandehurve, dëshmitarëve,
paditësve dhe viktimave, dhe
vështirësive të tjera të veçanta që
dolën në këto çështje gjatë procesit
qëlidhejmekrimineorganizuar.

Arsyetpërkompleksitetin

Përllogaritjae
kohëzgjatjessë
shërbimitdhe
promovimittë
paditësitdhetë
drejtate



Dygrupe
procesesh:



Administrative

Rishikimi i një
vendimi
për
revokimin e një
adoptimi

Procespunësimi:
heqjengapunae
pastajanulim,
aktgjykimiela
mënjanë
kontratëne
punësimit,
kërkesëpërtë
ruajturkontratën
epunësimit

Llojiiprocesit

5vjete6muajnëdyinstanca
juridiksioni

Përllogaritjaekohëzgjatjessë
shërbimitdhepromovimittë
paditësitdhetëdrejtate
pensionit:

5vjete2muaj

19vjet

Kohëzgjatja









4nëntor2010

53869/07

KUHNv.LUKSEMBURGUT

Çështja



Njëzet pasagjerë u vranë gjatë një
rrëzimiavioni.


Arsyetpërkompleksitetin
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Çështjaishtepadyshimenatyrëskomplekse.Umorëndëshmiekspertësh,sëbashkume
hapa të tjerë hetimorë, duke përfshirë edhe kërkesat për ndihmesë ndërkombëtare
gjyqësore, për të përcaktuar shkaqet e aksidentit dhe përgjegjësitë e protagonistëve të
ndryshëm. Për më tepër, duke pasur parasysh faktin se njëzet pasagjerë vdiqën gjatë
rrëzimittëavionit,shumënjerëzubënëpjesëeprocesitnëkapacitetinepalëvecivile.


Bazatpërshkeljen

Rrëzimavioni

Penal:

Procesidotë
vendoste
përgjegjësinëe
Shtetitpër
keqfunksionimin
esistemittë
drejtësisë



pensionit

Llojiiprocesit

Çështjambetetepazgjidhur

6vjete4muaj

Kohëzgjatja

Çështja











15shtator2011

5689/08



Çështje faktikisht komplekse që
madjeçoinënevojënezhvillimittë
njëmbëdhjetë seancave përpara
gjykatës penale të apelit dhe
shkaktoi edhe hartimin e një
aktgjykimiprej300faqesh.

GIOSAKISV.GREQISË(Nr.3),



18janar2007

76395/01
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Gjykatavëreinteraliaseprocesi përparagjykatëspenaletëapelitishtekryerbrenda
një periudhe jashtëzakonisht të shkurtër (nga 22 nëntor 2005 deri më 20 shkurt 2006).
Ndërkohëqëkaluannëntëmuajqëngakohaeaktgjykimittëgjykatëspenaletëapelitdhe
ankesës së ushtruar nga ana e prokurorit publik, shqyrtimi i ankesës zgjati më pak se
gjashtëmuaj.Prandaj,Gjykatakonsideronsekohëzgjatjaeprocesitsëkundërshtuarnuke
tejkaloi“kohënearsyeshme”.

Pas shqyrtimit të të gjitha provave që kishte në dispozicion, dhe duke pasur parasysh
jurisprudencënpërkatësetështetit,Gjykatakonstatoisekohëzgjatjaeprocesitnukështë
etepruarnëkëtëçështjedheprandajajoepërmbushkërkesëne“kohëssëarsyeshme”.


Gjykata konsideron se çështja ishte pa dyshim relativisht komplekse. Një sërë hetimesh
duheshinkryernëLuksemburgdhenëvendetëtjerapërtëpërcaktuarrrethanatesulmit
tëkryerngapaditësindajnjëbiznesmeniaustriaknëlidhjemenjëmarrëveshjefinanciare
qëpërfshintedisavetë.Gjithashtu,Gjykatavëresepaditësierritiedhemëtejbarrëne
hetimit nëpërmjet sjelljes së tij, dhe në veçanti duke i ofruar hetuesve versione të
ndryshmetëngjarjeve.Dukemarrëparasyshqëtëgjitharrethanateçështjes,kohëzgjatja
eprocesitnukduhetkonsideruaretepruar.

Natyrakomplekseekësajçështjeje
rrjedh
nga
një
hetim
jashtëzakonisht i ngarkuar që u
zhvillua në Luksemburg dhe në
vende të tjera në mjedisin e
padepërtueshëm ekonomik dhe
financiar, në të cilin aludohej të
ishtekryerveprapenale.


Çështje administrative e natyrës
komplekseqëlidhetmelegalizimin
endërtesavetëndërtuarapaleje,e
që ngrinte një sërë pyetjesh lidhur
meligjindhefakteteqëpërfshinte
disa
palë
me
interesa
kontradiktore.

Bazatpërvendimin

Arsyetpërkompleksitetin

KEZIV.SLLOVENISË



11dhjetor2007

16308/02

PECHEURV.LUKSEMBURGUT



Shtojca3bis(vazhdim)–Çështjetenatyrëskomplekse:mosͲshkeljaeNenit6§1







Penal

Administrativ:leje
ndërtimi

Penal: tentativë
përvrasje

Llojiiprocesit

4vjete3muaj

4 vjet e 10 muaj në katër
instanca
juridiksioni
administrativ

7vjete9muajnë5instanca
juridiksioni


Kohëzgjatja






Asnjërrezikiveçantë







BrocadheTexierͲMicault

v.FRANCËS,

Asnjërrezikiveçantë

Guiraudv.FRANCËS,











29mars2005





21tetor2003



Arsyetpërkompleksitetin



Çështja
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ͲPavarësishtsekohëzgjatjaegjykimitkryesordukejearsyeshme,nërrethanateçështjes
nukmundtëarrihejnëpërfundiminsehetimiishtekryermekujdes





ͲLidhurmetëdytin,proceduraeapelitkishtembeturepazgjidhurpërtrivjetdheqeveria
nukkishtedhënëndonjëshpjegimpërkëtë

ͲLidhurmepaditësineparëqeveriapranoisekohëzgjatjaeprocesitnëshkallëneparë
dhenëapel“mundtëkonsiderohejrelativishtegjatë”



Bazatpërvendimin

Shtojca4:ÇështjetenatyrësjoͲkomplekseͲShkeljaeNenit6§1



PENAL



ADMINISTRATIV



Llojiiprocesit

Ͳ Dhjetë vjet e tri muaj për
një hetim në tri instanca
gjykatash, duke përfshirë
edhe gjashtë vjet e tetë
muajvetëmpërhetimin



ͲPaditësiidytë:pesëvjete
tri muaj (çështja mbetet
endeepazgjidhur)



Ͳ Paditësi i parë: tetë vjet e
tetë muaj në tri instanca
gjykatash



Kohëzgjatja



Asnjërrezikiveçantë







Asnjërrezikiveçantë



Asnjërrezikiveçantë

27janar2005













Asnjërrezikiveçantë





17maj2005

Guezv.FRANCËS,



8shkurt2005

Schwarkmannv.FRANCËS,



ͲVonesatëpajustifikuaraprejkatërvjetëshegjysmëqëngakohaeregjistrimittëankesës
përçështjetligjoreederinëvendimineConseild’Etat





Fattellv.FRANCËS,
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3/tetëvjetegjashtëmuajpërkërkesënpasuesepërkompensim(procesiështëendenë
zhvillimesipër).

2/katërvjetetetëmuajnëGjykatënAdministrativetëApelitnëParispërheqjenedytë
ngapuna(mesaktgjykimitqëanulonteheqjenedytëngapunadheurdhritpërtërimarrë
nëpunëpaditësin)

1/trivjeteshtatëmuajnëGjykatënAdministrativetëApelitnëParispërheqjeneparë
ngapuna(mesdorëzimittëpadisëdheaktgjykimitqëvendostelidhur me kompensimin
përhumbjenetëardhurave)

ͲVonesatëpajustifikuara,qëjanë:





ͲGjyqtarihetues,icili,edhepaskatërpërkujtesave,nukkishtemarrëasnjëpërgjigjendaj
një kërkese të lëshuar dy vjet më parë për marrjen e provave pas kryerjes së veprës,
thjeshtëepërsëritikërkesëndukekërkuartënjëjtëngjë





ͲVonesatëpajustifikuaraprejdyvjetëshegjysmëqëngakohaeregjistrimittëankesëssë
paditësitdhevendimittëgjykatësadministrativetëapelit









Ͳ Vonesa të pajustifikuara dhe periudha mosveprimi, si nga gjyqtari hetues, ashtu edhe
ngadivizioniigjykatëssëapelitqëshqyrtonteankesatlidhurmehetimet.Përshembull,
gjyqtarit hetues (që tashmë po zëvendësonte një gjyqtar tjetër hetues) iu deshëm më
shumë se dhjetë muaj të bashkonte ankesën e palës civile në procesin kryesor, dhe
pothuajse edhe një vit tjetër (gjatë së cilës nuk u ndërmorën hapa proceduralë) për të
thirrurnjëdëshmitar





1shkurt2005

Quemarv.FRANCËS,







ADMINISTRATIV–
GJYKATAEPUNËS



PENAL



ADMINISTRATIV





PENAL



(gjykata administrative e
apelit ende nuk kishte
vendosur
lidhur
me
kërkesën për anulimin e
heqjessëparëngapuna)

Ͳ  Njëmbëdhjetë vjet në dy
instancagjykatash



Ͳ Hetimi zgjati shtatë vjet e
njëmuaj



Ͳ Katërmbëdhjetë vjet e
njëmbëdhjetë muaj për
shqyrtimin
e
ankesës
paraprake, si edhe shtatë
fazat e tjera që pasuan
procesin







Ͳdhjetëvjetedymuajpërz.
Quemar

Ͳ dhjetë vjet e katër muaj
përznj.Quemar

Hetimi:

















26shtator2000

Garciav.FRANCËS,



27qershor2000

Frydlenderv.FRANCËS,











12tetor2004

Bursucv.RUMANISË,



30tetor1998

v.POLONISË,

Podbielski

Humbjaemjetevetëjetesës



Humbjaemjetevetëjetesës





Gjendjashëndetësoreepaditësit





Duke pasur parasysh inflacionin e
tejskajshëm të kohës, paditësi kishte një
interesekonomik nësigurimineshtyrjessë
padisë së tij brenda periudhës së kohës së
arsyeshme
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ͲVazhdimësiaepaditësitnëbiznesvarejnënjëmasëtëmadhengarezultatiiprocesit

ͲProcesiishteishpejtënëGjykatënAdministrativetëDijonͲit(pakmëshumësenjëvit)
porjonëConseild’Etat(katërvjetekatërmuaj)

ͲConseild'Etatedhavendiminetijpothuajsegjashtëvjetpasiçështjaishtesjellëpërpara
tij,dheqeverianukofroiasnjëshpjegimpërkëtëzgjatjeqartësishttëtepërt



Autoritetevegjyqësoreiukërkohejtëtregoninkorrektesëtëveçantënëpërshpejtimine
këtyreprocesevedukepasurparasyshgjendjenshëndetësoretëpaditësit

ͲQëngaqershori1999derinëqershor2000gjykataurdhëroishtyrjetenjëpasnjëshmetë
seancave mbi bazën që dëshmitarët nuk ishin paraqitur, pavarësisht nga fakti se ajo i
kishtethirruratavirtualishtçdomuajdheikishtekërcënuarmendëshkimeprocedurale,
tëcilatnëfakt,nukuaplikuan.



ͲVonesatushkaktuannëpjesënmëtëmadhengandryshimetlegjislativeqërrodhënsi
pasojëetranzicionitnësisteminetreguttëlirëdhengakompleksitetiiprocesit.



ADMINISTRATIV





ADMINISTRATIV
(mosmarrëveshje
punësimi)





PENAL





CIVIL



Ͳ Pesë vjet e tetë muaj në
triinstancagjykatash



Ͳ Nëntë vjet e tetë muaj
(pothuajse gjashtë vjet në
Conseild'Etat)





Ͳ Dy vjet e tri muaj në
gjykatëneshkallëssëparë

Ͳ Një vit e nëntë muaj për
hetimin nga shërbimi i
prokurorisë

ͲKatërvjet,ngatëcilët:



ͲPesëvjetegjashtëmuajnë
dy instanca gjykatash
(procedura është ende në
zhvillimesipër)











FarinhaMartins













7qershor2001

Kressv.FRANCËS,



10korrik2003

v.PORTUGALISË,



Asnjërrezikiveçantë



Mosmarrëveshjepunësimi





1shkurt2001

v.PORTUGALISË

Humbjaemjetevetëjetesës



Ç’rrezikontepaditësi







FerdandesCascao

Çështja
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ͲNë veçanti, Conseil d'Etat, iu deshën katër vjet dhe pak më shumë se një muaj për të
shqyrtuarankesënepaditësitlidhurmeçështjetligjore

ͲVonesatëkonsiderueshmenëproces,sinëshkallëneparë,ashtuedhenëatëtëapelit,
lidhurmeçështjetligjore

ͲKohaqëpërdorigjykataeapelitpërtëshqyrtuarnjëankesëtëpërkohshmeevonoinë
mënyrëtëkonsiderueshmeprocesin.Udeshënmëshumësedyvjetpërtëvendosurse
aktgjykimiigjykatëssëpunësduhejanuluar



ͲNërastetemosmarrëveshjeveqëkanëtëbëjnëmetëdrejtatepunonjësvepërpagesa
apokompensimtëprapambetur,momentiqëkurkërkesaekohëssëarsyeshmeeNenit6
mendohetseështëshkelur,duhetshqyrtuarmekujdestëveçantë

Ͳ Nuk u ndërmorën hapa proceduralë themelorë mes datës së urdhrit të lëshuar nga
gjyqtaridhedatëssëvendimitparaprak–kjovonesëdyvjeçareështëpadyshimetepruar

Bazatpërvendimin

ADMINISTRATIV



CIVIL(mosmarrëvesh
jepunësimi)







(mosmarrëveshje
punësimi)

CIVIL

Llojiiprocesit

ͲDhjetëvjetenjëmuaj





Ͳ Shtatëmbëdhjetë vjet e
nëntëmuaj





Ͳ Katër vjet e shtatë muaj
nënjëinstancëgjykate(që
rezultoi në një zgjidhje
miqësore)



Kohëzgjatja









v.REPUBLIKËSÇEKE,

25prill2000















Punzelt









Asnjërrezikiveçantë





procesi,qëuzhvilluanëkatërfazadhenëtriinstancagjykatash,pavonesëtëtepruarnëGjykatëneApelit

Asnjërrezikiveçantë

PENAL

ͲNëperiudhënnëntor–dhjetor1994gjykatatnëdyinstancatrajtuankërkesënepaditësitpërpërjashtimin




ͲNukkapasurperiudhamosveprimiqëiatribuohenautoriteteve.Çështjaushqyrtuadyherëngagjykatate
dyinstancave.Seancatuzhvilluannëintervaletërregulltadheushtynëvetëmpërtëkërkuarprovashtesë
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egjyqtarëvetëcaktuar



instancagjykatash





Ͳ Tri vjet e tri muaj për tri

Ͳ Paditësi dha kontributin e tij në kohëzgjatjen e procesit duke bërë kërkesa të shumta për marrjen e





provavetëmëtejshmemeskohëssëdorëzimittëaktakuzësdheseancëssëparë







nëSofjeaponëGjykatëneKasacionit,nuketejkaloikohënearsyeshme

Ͳ Katër vjet e tri muaj për tri
instancagjykatash(+hetimi)

PENAL

vonesëemëtejshmeprejtrimuajshegjysmëpërshkaktëmosveprimitngaanaeshërbimittëprokurorisë,



Kohëzgjatja





Llojiiprocesit

hapave të ndërmarrë nga ana e autoriteteve në sigurimin e pranisë së dëshmitarëve në seancë dhe një

Ͳ Pavarësisht një vonese prej pesë muajsh mes dy seancave në gjykatën e apelit, pamjaftueshmëria e



Bazatpërvendimin



Ç’rrezikontepaditësi







30shtator2004

v.BULLGARISË,

Kuibichev









Çështja













Asnjërrezikiveçantë

v.TURQISË,

12korrik2005





SonerÖnder
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ͲNukkaperiudhamosveprimiqëiatribuohenautoritetevekombëtaregjyqësore



meshpejtësi)

ͲKërkesatëshumtaprocedurale:gjykatatishintëdetyruaratëtransferonindosjeneçështjes(gjëqëubë

ÇështjaNr.23C66/98

bënëpavonesatëtepruara

ͲKërkesatëshumtaprocedurale:gjykatatpothuajsenukreaguanfarendajkëtyrekërkesave,dhekëtëgjëe

25maj2004

Asnjërrezikiveçantë

Dostálv.
ÇështjaNr.58C37/96

ÇështjaNr.30C581/95
ͲPaditësidorëzoidisakërkesaproceduraletëpasaktaosetëpabazuara





REPUBLIKËSÇEKE,

tëkonsiderueshmenëproces)





deshqëtëtransferoninpafundësishtdosjeneçështjesnganjëragjykatënëtjetrën,qëshkaktoiedhevonesa



ÇështjaNr.30C580/95

paditësit(pagesamevonesëetarifave)

Ͳ U trajtua relativisht shpejt. Periudhë mosveprimi nga qershori 1994 deri në tetor 1996, që i atribuohet

ÇështjaNr.23C227/94

tëpërbashkëtedhepalëtedhegjykata,seancatuzhvilluannëintervaletërregullta

ͲPërveçkëtyreperiudhavemosveprimi,qëzgjatënafërsishtnjëvitetetëmuaj,përtëcilatkanëpërgjegjësi

shkaktuangamosͲpagesanëkohëedepozitësngapalaekundërt.

PENAL





instancagjykatash

CIVIL

Kasacionit)

dhe dy të tjera në Gjykatën e

Gjykatën e Sigurisë së Shtetit

muaj (dy grupe procesesh në

Ͳ Pesë vjet e njëmbëdhjetë



vjetetetëmuaj

Çështja Nr. 23 C 66/98: Katër



gjykatash

vjet e tri muaj në dy instanca

Çështja Nr. 58 C 37/96: Pesë



Shtatë vjet e dy muaj në dy



Çështja Nr. 30 C 581/95:



instancagjykatash

Shtatë vjet e dy muaj në dy

Çështja Nr. 30 C 580/95:

dyinstancagjykatash

Gjashtëvjetegjashtëmuajnë

Çështja Nr. 23 C 227/94:

instancagjykatash

Ͳ Pesë vjet e një muaj për tri



ͲAfërsishtnjëperiudhëprejnjëmbëdhjetëmuajshmosveprimingaanaeautoritetevendodhipjesërishtpër
CIVIL





ͲEdhapalaekundërtdhakontributinesajnëkohëzgjatjeneprocesitdukevonuarprocesinnëthemel
shkaktësjelljessëpaditësit.Nëmënyrëtëngjashme,njëvonesëprejnëntëderinëdymbëdhjetëmuajshu





rezultoiedhenënjëvonesëprejtrimuajsh;etj...)

ͲKërkesatëshumtadhekundërshtimembibazëneanshmërisëtëbërangapaditësi(gjykatavekombëtareiu

Asnjërrezikiveçantë









15shkurt2005

Zielinskiv.POLONISË,



ndonjëhaptëçfarëdollojipërtëpërshpejtuarprocesin;nukedorëzoinëkohëcertifikatënshëndetësore,që

kundërshtarebrendaperiudhëssëlejuarprejkatërmbëdhjetëditësh,porupërgjigjnëseancë;nukndërmori

Ͳ Paditësi dha kontributin e tij në kohëzgjatjen e procesit (nuk iu përgjigj vërejtjeve me shkrim të palës

Asnjërrezikiveçantë

Guichonv.FRANCËS,

cilësnukpatimëmosmarrëveshjemespalëve).Kjokohëzgjatjemundtëkonsiderohetsiepranueshme



Asnjërrezikiveçantë



CIVIL



CIVIL



instancagjykatash
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mospajtues36

njëmendimtëpërbashkët

N.B.:Dygjyqtarëqëlëshojnë



instancëgjykate

ͲTrivjetenëntëmuajnënjë

mospajtues35

njëmendimtëpërbashkët

N.B.:Trigjyqtarëqëlëshojnë



instancëgjykate

ͲTrivjeteshtatëmuajnënjë

Ͳ Pesë vjet e tri muaj në tri



instancagjykatash

Ͳ Katër vjet e tri muaj në tri



(mosmarrëveshjepune)

(mosmarrëveshje

CIVIL



pune)

CIVIL



"Edhepsenjëperiudhëprejtrivjetësheshtatëmuajshnënjëinstancëtëvetmegjyqësore,nënjërasttënjënatyrejokomplekse,mundtëkonsiderohetnë
parimsiepranueshme,nevëmëresekykalimkoheështëpërllogariturpërgjatëperiudhëskohoreqëshkonvetëmderinëkorrik1997,kurpaditësitregoiseai
kishtearriturnjëmarrëveshjemetëpaditurin.Megjithatë,proceduranëfaktvazhdoiedhepërtejasajdate,dheduketqëtëketëmbeturendeepazgjdhur,në
shkallëneparë,nështator1999,mëshumësepesëvjetedhjetëmuajpasfillimittë saj.Sipasmendimittonë,kjoështë tejetetepruar." (GjyqtarëtTulkens,
BratzadheCosta–përkthimjoͲzyrtar)
36
"Sipasmendimittonënjëperiudhëprejtrivjetëshenëntëmuajshnënjëinstancëprocedure,nënjërasttënjënatyrevecanërishtjokomplekse,shkonpërtej
asajqëështëearsyeshmedheprandajkjopërbënedhenjëshkeljetëkërkesëssëNenit6§1tëKonventës.Nëvecanti,nevëmëresekapasurnjëintervaltë
pashpjegueshëmkohorprejnjëzetmuajshqëngakohakurpalëtdorëzuanparashtresatetyreederinëaktgjykimineGjykatëssëMilanos;përveckësajunevojit
edhenjëperiudhështesëprejpesëmuajshqëaktgjykimitëdorëzohejnëgjykatë."(GjyqtarëtTulkensdheBratza–përkthimjoͲzyrtar)

35

pranueshmenësedotëkrahasohej(siçishteenevojshme)mekohëzgjatjenepërgjithshmetëprocesit.

shqyrtimineçështjes.Pavarësisht,Gjykatakonsideroisekjokohëzgjatjenukmundtëtrajtohejsie

ͲNjëvitetetëmuajpërhetimin,qëupasuanga20muajkalimkohepërparasetëzhvillohejseancapër



(dukepasurparasyshkohëzgjatjenepërgjithshmetëprocesit).

ͲDyvjetedymuajudeshënqëtësigurohejnjëmendimeksperti,qëçoinënjëzgjidhjemiqësore(passë

GjykatëneKasacionit(njëvitetetëmuaj)nukishtesubjektkritikash.

procesit në Gjykatën e Punës (një vit e shtatë muaj), në Gjykatën e Apelit (një vit e nëntë muaj) dhe në

Ͳ Nuk ka periudha të konsiderueshme mosveprimi që i atribuohen autoriteteve kombëtare. Kohëzgjatja e

muajqëtëdorëzoninparashtresatetyrenëGjykatëneKasacionit.

Paditësitiudeshënmbitrimuajqëtëankimontevendimineshkallëssëparëdhepalëveiudeshënnëntë

Ͳ Gjashtë muaj vonesë për shkak të kërkesës së paditësit për shtyrjen e seancës në Gjykatën e Punës.



GjykatënePunës(pesëmuaj)dhenëGjykatëneApelit(njëvitepesëmuaj)nukishtesubjektkritikash.

gjatë, por nuk kishte periudha mosveprimi që i atribuoheshin autoriteteve (kohëzgjatja e procesit në

ͲProcesinëGjykatëneKasacionitzgjatidyvjet,dymuajenjëditë:njëperiudhëepërshkruarsirelativishte

qëpalëttëdorëzoninparashtresatetyre

Ͳ Mëshumësenjëvitedymuajnëgjykatëneapelit,dhemëshumësekatërmuajnëGjykatëneKasacionit,





7nëntor2000

P.G.V.v.ITALISË,







7nëntor2000

Piccolov.ITALISË,





Asnjërrezikiveçantë



21mars2000





Asnjërrezikiveçantë









21mars2000

GergouilvFRANCËS,





9prill2002



29prill2003

Mõtsnikv.ESTONISË,





29prill2003

v.FRANCËS,

MartialLemoine





ͲShtatëvjetetetëmuaj,duke
përfshirë:

çështjespërseancëkishtepërgatiturnjëplankohorsiedhe kishtepërcaktuarnjëdatëpërpërfundimine

earsyeshme

Paditësinëparaburgimnëpritjetëgjykimit
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ͲDisavonesaproceduralenukiatribuohenpaditësit,porkohëzgjatjaepërgjithshmeeprocesitukonsiderua




ͲSeancatushtynëdisaherëpërshkaktëmungesëssëpaditësitoseavokatittëtij





instancagjykatash
PENAL

vjeteshtatëmuaj

marrënëkonsideratëishtedy

ͲPrandaj, periudha që duhej



përtëtrajtuarnëprocesnëtri



juridiksioni ratione materiae

Gjykata nuk pati çështje

ͲKatërvjetegjashtëmuajpor

Ͳ dy vjet në shkallën e
dytëtëapelit

por periudhat kohore skaduese që i atribuoheshin autoriteteve nuk mund të konsideroheshin të
paarsyeshme.


Ͳnjëvitenëntëmuajnë



gjykatënekasacionit

epalëvepërtështyrëdatënpërfundimtaretëfazësparaprakenëshkallënedytëtëapelitevonoiprocesin

Asnjërrezikiveçantë

ͲGjykatakonstatoisekohëzgjatjaepërgjithshmeeçështjes(shtatëvjetetetëmuaj)ishterelativishtegjatë,

tetëmuajnëapel,
CIVIL

ͲNgadalësiaepaditësitnëdorëzimineparashtresëssëtijtëparënëGjykatëneApelitnëParisdhekërkesa


mepothuajsetetëmuaj.

shkallën e parë, dhe një vit e



fazësparapraketëçështjes.

Ͳnjëvitedhjetëmuajnë



ͲKëmbimiiparashtresavedhedokumentevemespalëvepërbënëshkaktuanevonesës:kjomorinjëvitenjë

(mosmarrëveshjepune)


ͲGjashtëvjetetrimuaj


CIVIL



instancagjykatash)

ͲPesëvjetepesëmuaj(dy





muaj kohë në Gjykatën e Apelit të Parisit, pavarësisht se gjyqtari që ishte përgjegjës për përgatitjen e

porvonesatnukmundtëkonsideroheshintëpaarsyeshme

ͲGjykatakonsideroisekohëzgjatjaepërgjithshmeprejmëshumësegjashtëvjetëshishterelativishtegjatë,

çështjen,dheshtatëmuajpërtëshqyrtuarkërkesënepaditësitpërndihmesëligjore.

ͲVetëmdyvonesaiatribuohenautoritetevekombëtare:gjashtëmuajpërGjykatënePunësqëtështynte



paraqituremëpasngarifillimiiprocesit.

muajsh.Vonesatushkaktuan,poashtu,edhengapezullimiiprocesitmbibazënqëpaditësinukishte

ͲShtyrjetënjëpasnjëshmetëprocesittëkërkuarangapalëtçuannënjëvonesëprejmësenjëvitietetë

ndjekjeneprocesit)

CIVIL



gjykatash(dukenënshkruarnëvitin1999,njëdeklaratëmeanëtësëcilësaihiqtedorëngaedrejtaetijpër
tërifilluarprocesinnëgjykatënkompetenteterritoriale,paditësitregoimungesëneinteresittëtijnë



Megjithatë,kohaqëudeshaktualishtpërtëtrajtuarçështjenishterrethpesëvjetedymuajnëdyinstanca

ͲÇështjaubllokuapërdyvjetetetëmuaj(transferimiinjëgjyqtari):qëiuatribuuaautoriteteve.



Mosmarrëveshjepune

MangualdePintov.

FRANCËS,



Mosmarrëveshjepune



















1mars2001

ITALISË,

Marcotrigianov.







muaj, rrjedhimisht deri më

katërmbëdhjetë vjet e nëntë

se

(duke
shumë

muaj



qëpaditësikërkontenjëdatëtërepërnjëseancë,gjykatakavepruarshpejt(dheajoeshpalliaktgjykimine
sajnjëvitetrimuajpaskërkesëspërkatëse).Procesinëgjykatëneapelitzgjatinjëvitedymuaj.

cilënukonsideruanpërgjegjëseautoritetetgjyqësore.Megjithatë,përveçkësajneglizhencetëtrajtimitme

Asnjërrezikiveçantë



Wroblewski



1dhjetor2005

117

shpejtësitëprocesit,autoritetetnukqëndruanpasivedhetreguankorrektesënekërkuar.

PENAL

ͲQeverianukparaqitiasnjëshpjegimpërperiudhënemosveprimitprejrrethnjëmbëdhjetëmuajsh,përtë





POLONISË,

Ͳ Pesë vjet në një instancë


çështjes,merrethkatërmuaj.





gjykate




paditësikërkoiqëaktakuzat’ikthehejprokuroritpërkorrigjimevetëmpasitëishtembyllurdataehetimit
dhe të ishte caktuar data e gjykimit: kjo gjë e shtyu hetimin, dhe po ashtu edhe seancën dëgjimore të



ͲPasidosjaeçështjesnukushqyrtuangapaditësibrendaafatitkohortëpërcaktuarngaprokuroripublik,

Gjykatakonstatoisekëtoperiudhanukishinaspaktëpaarsyeshme.



v.

Ͳprocesinëgjykatëneapelitzgjatinjëvit



njohu të drejtën e peticionit
individual.

seancë
ͲGjykataeKasacionitedhavendiminesajpasnjëvititekatërmuajsh

nëntor 1985, datë kur Greqia



Ͳgjykata e shkallës së parë e shpalli aktgjykimin e saj shtatë muaj pasi ishte caktuar data e re për

Patrianakosv.GREQISË,

15korrik2004

vjet
rrjedhimisht deri më 20



Ͳçdoherëqëpalëtkërkuannjëdatëtërepërseancë,gjykatatreaguanmjaftshpejt

Asnjërrezikiveçantë



pothuajse
pesëmbëdhjetë

CIVIL

ͲNukpatiperiudhamosveprimiapovonesapashkakqëdot’iatribuoheshinautoriteteve:



përfshirë



ͲPaditësivonoidorëzimineankesëslidhurmeçështjetligjorepërnjëvitemëshumësedymuaj.





ͲNjëzetedyvjetetrimuajnë
tri instanca gjykatash, duke



dhe108tëKodittëProcedurësCivile,gjykataeapelitnukkishteasnjëmundësiveprimi.







ͲPalëtnuktreguanasnjëinteresnërifillimineprocesitnëgjykatëneshkallëssëparë,dhesipasNeneve106

tejet të ngadalta që të kërkonin një datë të re për seancën. Kjo e shtyu procesin me pothuajse

ͲPalëtnukuparaqitën(kyishteshkakuitëgjithashtyrjevenëprocesinnëshkallëneparë)dheatoishin

kur Greqia njohu të drejtën e
peticionitindividual)

ͲNukkapasurperiudhamosveprimiapovonesatëpajustifikuaraqët’iatribuoheshinautoriteteve.Çdoherë

datën  20 nëntor 1985, data

CIVIL



më

njëmbëdhjetë
përfshirë

procedurëscivilevaretkrejtësishtngapalët).

mundësi për të vepruar (sipas Neneve 106 dhe 108 të Kodit të Procedurës Civile, kontrolli i rrjedhës së

Ͳ  Paditësi nuk tregoi asnjë interes në rifillimin e procesit me rezultatin që gjykata nuk kishte më ndonjë

nëvonesënprejmëshumësenjëzetvjetësh.





Asnjërrezikiveçantë







Ͳ Njëzet e një vjet e

Përveçkësaj,paditësiishtejashtëzakonishtingadaltëqëtëkërkontenjëdatëtëreseance,gjëqëçoiedhe

Ͳ Të gjitha shtyrjet e seancave në procesin e shkallës së parë u shkaktuan nga mosparaqitja e paditësit.

katërmbëdhjetëvjet.

27maj2004

Liadisv.GREQISË,















Vendittelliv.ITALISË,



marrënjëkopjetëaktgjykimitmeiniciativënetij.

Asnjërrezikiveçantë

















12tetor1992

Cesariniv.ITALISË,







muajpërparasetëdorëzonteaktgjykiminesaj,dhegjykataeapelitpritinjëzetmuaj.
ͲMegjithatë"dukemarrënëkonsideratëfaktinqëçështjaushqyrtuangatrigjykatatëndryshmedhepati



Asnjërrezikiveçantë
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përgjithshmetëprocesit,qëtëmundtëquhensitëtepruara."

një zgjidhje miqësore, vonesat që u shfaqën nuk duken se janë aq substanciale për kohëzgjatjen e

meqëllimqëtëarrihejnjëzgjidhjemiqësore).
ͲDisaperiudhamosveprimiqëiatribuohenautoriteteve:gjykataeshkallëssëparëpritishtatëmbëdhjetë



ͲPërpothuajsedyvjetpaditësimbetipasivdhenukndërmoriasnjëhappërtëdorëzuarankesën(aludohet



procesitmeqenësekishtetëbëntememarrjennëkonsideratëtënjëdekretiamnistie.

ͲVendimiigjykatëssëapelitnukiudorëzuafarepaditësit,porkjonukpatindonjëefektnëkohëzgjatjene

Megjithatë,paditësikishtemarrëpjesënëseancëdhemundtëpritejqënëmënyrëtëarsyeshmetëkishte





18korrik1994

procesitprejkatërmbëdhjetëmuajsh).
Ͳ Gjykatës së shkallës së parë iu deshën njëmbëdhjetë muaj për t’ia dorëzuar vendimin e saj paditësit.



muajsh (e cila ishte relativisht e konsiderueshme duke pasur parasysh kohëzgjatjen e përgjithshme të

ͲPavarësishtseishinlegjitime,dyshtyrjetekërkuarangapaditësishkaktuannjëvonesëprejrrethgjashtë






Ͳ Gjashtë vjet e tetë muaj në
triinstancagjykatash


CIVIL

instancagjykatash

ͲKatër vjet e pesë muaj në dy





PENAL









1. G.L.v.ITALISË,3tetor2002
2. GEMIGNANIv.ITALISË,6dhjetor2001
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NB:NëdisaçështjeGjykatakonstatoisenjëvonesënukmundtëkonsiderohetsiepranueshmenësekrahasohet,ashtu
siçduhej,mekohëzgjatjenepërgjithshmetëprocesitdhemefaktinqëprocesetushtynëmekalimineçështjesnëpër
dyinstancagjykatash.KjouaplikuanëveçantinëçështjenvijuesekundërItalisë(ashtusiedhenëaktgjykimine
sipërpërmendurPGV):























Shtojca4(vazhdim):ÇështjetenatyrësjoͲkomplekseͲmosͲShkeljaeNenit6§1



VILHOESKELINEN
dhetëtjerëtV.
FINLANDËS

30mars2006

37270/02

SMASKOUV.
GREQISË

23shkurt2006

50609/99

LATRYV.FRANCËS

30mars2006

77769/01

KOSV.SLLOVENISË

9mars2006

49019/99

EUCONE D.O.O V.
SLLOVENISË

Çështja

i

i

i

Padingapersonelii
policisë për shtesë
të
pagave

Asnjë rrezik
veçantë

Asnjë rrezik
veçantë

Dëme

Asnjë rrezik
veçantë

Ç’rrezikonte
paditësi

Gjykatapajtohetmepalëtseçështjanukishteenatyrëskomplekse.Sjelljaepaditësvenukpatiefektine
zgjatjessëprocesit.Sapërautoritetet,GjykatavëreseBordiAdministrativiRrethitepranoikërkesëne
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paditësve më datën 19 mars 1993 dhe
e shpalli vendimin e tij më datën 19 mars 1997. Prandaj, atij iu
deshën katër vjet që ta shqyrtonte çështjen. Ky kalim kohe nuk është shpjeguar as me anë të hapave
proceduralëtëndërmarrë,dheasmeanëtëndonjënevojetëperceptuarpërtëpriturrezultatineçështjes

SipaskëndvështrimittëGjykatës,njëperiudhëprejafroshtatëvjetëshvetëmpërhetimineankesësmenjë
kërkesë për bashkimin e procesit si palë civile kërkon një vlerësim të përgjithshëm dhe mund të
justifikohet vetëm në rrethana të veçanta. Vetë fakti i thjeshtë që çështja paraqiste një farë shkalle
kompleksiteti, për shkak të natyrës së veprës së aluduar, vështirësisë së vendndodhjes së dëshmitarëve
dhe mungesës së dokumenteve që lidheshin me kushtet në të cilat ishin transferuar paratë, nuk ishte e
mjaftueshmepërtëpërcaktuarrrethanatëtillanëkëtëçështje.Poashtu,Gjykatakonsideronsepaditësi
nukmundtëkritikohetpërshkaksepërdoritëgjithamjetetligjorenëdispoziciontëtij,sipasligjitvendor.
Dukemarrënëkonsideratëkëtaelementë,Gjykatakonstatonseçështjaepaditësitnukushqyrtuabrenda
njëkohetëarsyeshme.



Pavarësishtngafaktiqëgjykatavendoreetërhoqistatusinepaditësitsipalëcivile,Gjykatakonsideron
seprocesiikundërshtuarbienëfushëveprimineNenit6§1tëKonventës.Gjykatakatrajtuarnjënumërtë
konsiderueshëmçështjeshqëngrenëproblemetëngjashmemeatotëçështjesnëfjalë,dhekakonstatuar
shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës. Duke marrë parasysh jurisprudencën përkatëse të shtetit, Gjykata
konsideronsekohëzgjatjaeprocesitsëkundërshtuarnukepërmbushkërkesëne“kohëssëarsyeshme”.

Pasishqyrtoitëgjithaprovatqëkishtenëdispozicion,dhepasimorinëkonsideratëedhejurisprudencën
përkatësetështetit,Gjykatakonstatoisekohëzgjatjaeprocesitsëkundërshtuar,veçanërishtnëgjykatëne
shkallëssëparë,ështëetepruardhenukepërmbushkërkesëne“kohëssëarsyeshme”.


Gjykata e refuzoi mbrojtjen e paraqitur nga qeveria për mospërdorimin e mjeteve ligjore vendore, për
shkakseikonsideronteatotëpaefektshmepërpaditësin.

Bazatpërvendimin

Shtojca4bis–ÇështjetenatyrësjoͲkomplekse:shkeljaeNenit6§1

Administrativ:padi
ngapersonelii
policisëpërshtesë
tëpagave

Mashtrim, ankesë
me kërkesë për t’iu
bashkuar procesit si
palëcivile

Përvetësim, ankesë
me kërkesë për t’iu
bashkuar procesit si
palëcivile

Padipër
kompensimdëmi,
përgjegjësicivile

Procesekzekutimi

Llojiiprocesit

7vjet

4vjet,11muaje4ditë

6vjete10muaj

5vjete8muaj

8vjete4muaj

Grupiitretëiprocesit:

6vjet

Grupiiparëiprocesit:

Kohëzgjatja



17korrik2008

35840/05

POLONISË

ROMAN WILCZYFSKI
V.

20shtator2007


52578/99

SPADAROV.ITALISË





9janar2007

28625/02

V.FRANCËS

ARAGUAS





19prill2007

63235/00

Gjykatatkombëtareepranuanqëedrejtaepaditësitpërnjëseancëtëdrejtëbrendanjëperiudhekohore
tëarsyeshmeishteshkelur,pornukeshpërblyenatëpërtashlyerkëtëshkelje.
Pasikashqyrtuartëgjithaprovatnëdispozicion,Gjykatakonsideroiseqeverianukkishtesjellëndonjëfakt
apoargumentqëdotëkishteçuarnënjëpërfundimtëndryshëmtëçështjesnëfjalë.Dukepasurparasysh
jurisprudencënpërkatësetështetit,Gjykatakonstatonsekohëzgjatjaeprocesitsëkundërshtuarështëe
tepruardhenukepërmbushkërkesëne“kohëssëarsyeshme”.

Veprim për të
përcaktuar
pronësinë e një
parceletoke
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Gjykatësikujtohettëketëshqyrtuarnjëpadiidentikemekëtëtëpaditësitdhetëketëkonstatuarshkelje
tëNenit6§1tëKonventës(DelleCavev.Italisë,nr.14626/03,5qershor2007).
Pasikashqyrtuarfaktetnëbazëtëinformacionitnëdispoziciontësiguruarngapalët,dhepasikamarrë
parasysh jurisprudencën përkatëse të shtetit, Gjykata konsideron se, në çështjen në fjalë, kohëzgjatja e
procesitsëkundërshtuarështëetepruardhenukepërmbushkërkesëne“kohëssëarsyeshme”.

Gjykatakatrajtuarnëmjaftrasteçështjeqëngrenëproblemetëngjashmemeatoqëdalinnëçështjennë
fjalëdhekakonstatuarshkeljetëNenit6§1tëKonventës.Pasikashqyrtuarprovatnëdispoziciontësaj,
dhepasikashqyrtuarjurisprudencënpërkatësetështetit,Gjykatakonsideronsekohëzgjatjaeprocesitsë
kundërshtuarështëetepruardhenukepërmbushkërkesëne“kohëssëarsyeshme”.


Askola,ecilatashmëkishtemarrëformëneprerëmëdatën7dhjetor1994.Gjykataarrinnëpërfundimin
sekapasurvonesanëprocesinpërparaBorditAdministrativtëRrethit,përtëcilatnukkagjeturshpjegime
tëmjaftueshme.PrandajkapasurshkeljetëNenit6§1tëKonventëslidhurmekohëzgjatjeneprocesit.

i

Asnjë rrezik
veçantë

Veprim nga një
punonjës
i
mbrojturmeanëtë
statusit të tij si
përfaqësues
i
sindikatës për të
sfiduar vendimin
për ta nxjerrë nga
puna

individuale

Veprimpërtë
përcaktuar
pronësinëenjë
parceletoke

Administrative:

Administrativ:
kërkesa për të lënë
mënjanevendimine
inspektoriatit
të
punës dhe ministrit
që
autorizonin
nxjerrjen e tij nga
puna.

Proces
ndihmës
penal: pengimi i
ushtrimit të të
drejtave
të
sindikatës
dhe
funksionit
të
përfaqësuesit
të
sindikatës, pengim i
funksionimit
të
komisionit
të
punonjësve
Penale:falsifikim

individuale

një

instancë

8vjete3muajnënjëgjykatë


7 vjet në
juridiksioni

9vjete9muaj,nëtriinstanca
juridiksioni



19881/06

CASTROFERREIRA
LEITEV.
PORTUGALISË



2qershor2009

43033/02

V.TURQISË

ARIKANdhetëtjerët



1dhjetor2009

19881/06

CASTROFERREIRA
LEITEV.
PORTUGALISË



16dhjetor2008

12248/03

DEDEMANV.
TURQISË



Veprim për të lënë
mënjanë
regjistrimin e 100
hektarëve
toke
bujqësore
në
regjistrat e tokës
në emër të palëve
të treta dhe ta riͲ
regjistronte
në
emrin e saj pas një
kontrate
mashtruese
shitjeje, për të
cilën ajo thotë se
aludohet të ishte
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Ashtu siç është vënë re nga Gjykata në çështjen Costa Ribeiro v. Portugalisë,nr. 54926/00, 30 prill 2003,
çështjaaktualenukparaqitiasnjëkompleksitettëveçantëligjorapofaktik.

Gjykata vë re se procesi për të cilën ankohen paditësit filloi më datën 15 maj 1968 dhe ende nuk ka
përfunduar.Qëngadata28janar1987,datëkurTurqiaefektivishtnjohutëdrejtënepeticionitindividual,
ederimësot,kanëkaluarpothuajsenjëzetedyvjet,nënjëinstancëjuridiksioni,dukekujtuarqëderimë
atëherëkishinkaluarmbitetëmbëdhjetëvjet.

Lidhurmembrojtjenpërmospërdoriminemjeteveligjorevendore,Gjykatapërmendsenësisteminligjor
turknukkishteasnjëmjetligjortëefektshëmnëdispoziciontëpaditësve.
PeriudhaemarrënëkonsideratëngaGjykata–trivjetnëdyinstancajuridiksioni–nukduketveçanërisht
aqegjatë.Megjithatë,Gjykatavëreseçështjaepaditësitmbetiepazgjidhurpërdyvjetepesëmuajnë
GjykatëneKasacionit.
Pasikashqyrtuartëgjithaprovatnëdispozicion,Gjykatakonsideronseqeverianuksollindonjëfaktapo
argument që do të mundësonte vonesën e çështjes si atribut të paditësit. Duke marrë parasysh
jurisprudencënpërkatësetështetit,Gjykatakonstatonsekohëzgjatjaeprocesitështëetepruarnërastin
aktualdhenukepërmbushkërkesëne“kohëssëarsyeshme”.

Gjykata konsideron se paditësi nuk mund të kritikohet për përdorimin e një morie mjetesh ligjore në
dispoziciontëtijdhetëmundësivetëtjeraproceduraleqëkishtenëdispozicionsipasligjitvendor.Sjelljae
paditësitpërbënnjëelementobjektiv,qënukiatribuohetshtetittëpaditur,qëduhettëmarrëparasysh
përcaktimin nëse ishte tejkaluar koha e arsyeshme, apo jo. Megjithatë, sjellja e paditësit nuk mund të
llogaritej si shkaku i vonesave që i atribuohen autoriteteve gjyqësore që u panë në proces: në veçanti,
kaluan pothuajse katër vjet që nga koha kur u dorëzua veprimi për të përcaktuar atësinë e deri në
zhvillimineseancës,mëdatën31tetor1997,nëGjykatënVilaNovadeGaia.Pasikamarrënëkonsideratë
tëgjitharrethanat,Gjykatavërese kohëzgjatjaeprocesitsë kundërshtuarnuk epërmbushikërkesëne
“kohëssëarsyeshme”.
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Gjykata nxjerr në pah se vetëm procedura e apelit zgjati pothuajse katër vjet. Ajo vë re, në mënyrë më
specifike, se data e seancës përpara panelit të përbërë nga pesë gjyqtarë të gjykatës penale të apelit u
caktua rreth dy vjet pas dorëzimit të ankesës. Për më tepër, ndërkohë që kjo gjykatë pranoi dy shtyrje
seancash,qëukërkuannëmënyrëpohuesenëemërtëpaditëses,ajoicaktoidatateseancaveshumëlarg
në të ardhmen: të parën pas dymbëdhjetë muajsh dhe të dytën pas dhjetë muajsh. As natyra serioze e
çështjespërtëcilënishteakuzuarpaditësi,dheasdënimiidhënënëgjykatëneshkallëssëparë,nukmund
t’i justifikojë vonesa të tilla. Prandaj, kohëzgjatja e procesit nuk e përmbush kërkesën e “kohës së
arsyeshme”.

GjykatakavënëretashmënëçështjetëtjeratëmëparshmekundërBullgarisë,senëkohënnëfjalë,nuk
kishte asnjë mjet ligjor në bazë të ligjit vendor që do të mund të përdorej për të përshpejtuar procesin
penal ose për të marrë ndonjë kompensim për kohëzgjatjen e tepruar të procesit, dhe ajo konstatoi se
rrjedhimishtishteshkelurNeni13.Ajonukshehasnjëarsyepërtëarriturnënjëpërfundimtëndryshëmnë
çështjennëfjalë.Përmëtepër,Gjykatakonstatonseçështja,qëkishtetëbëntemepronësinëepaligjshme
tënjëarme,nukdukejtëishteveçanërishtkomplekse.Ajovëreseprocesimbetinëvendpërperiudhatë
gjatakohore(1993Ͳ1998,pastaj1999Ͳ2002)pandërmarrjenendonjëhapiproceduralapohetimor.
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Gjykatakonsideronse,pasmarrjesparasyshtërrethanavetëçështjes,kohëzgjatjaeprocesit,nëdyinstanca
juridiksioni, nuk është e paarsyeshme dhe i referohet shqyrtimit të këtij problemi në çështjenAyhan IƔkv v.
Turqisë(nr.33102/04,§§23Ͳ29)tëdatës30mars2010.

Gjykatavëresekohëzgjatjaetepruareprocesit iatribuohetsjelljessëpaditësit.
Shqyrtimi i çështjes u pezullua për shkak të mungesës së paditësit, e pastaj me kërkesën e paditësit, me
qëllimin e dorëzimit të ankesave penale dhe dorëzimit të parashtresave në Ministrinë e Drejtësisë për të
ndërmarrënjëveprimqëvendimitëlihejmënjanëngaProkuroriiPërgjithshëmiRumanisë.Tëtriapezullimet
shkaktuannjëvonesëprejrrethdyvjetëshekatërmuajsh,qënukmundt’iatribuohetautoritetevegjyqësore,
porqëmundt’iatribuohetvetëpaditësit.


Gjykatapenalevendositapezullonteprocesinpenalnëbazëtëligjitmbindjekjenpenaletëzyrtarëvepublikë.
Megjithatë,vonesaeshkaktuarngakjonukekajustifikuarkohëzgjatjeneprocesitsitëtepruar,veçanërisht
kur procesi ishte shtyrë vetëm për pesë muaj. Gjykata vë re se nuk mund t’i atribuohet ndonjë vonesë e
konsiderueshmeautoritetevekombëtaregjyqësore,tëcilatizhvilluanseancatnëmënyrëtërregulltçdodyͲtri
muaj.Shtyrjeteseancaveushkaktuankryesishtngafaktiqëpaditësi,përfaqësuesiitijdheviktima,nukmorën
pjesë në disa seanca të caktuara në gjykatat e shkallës së parë e të dytë, pavarësisht fletëͲthirrjeve të
përsëritura nga gjykatat kombëtare për të marrë pjesë. Megjithatë, gjykata penale konstatoi se do të
vazhdonte procesin edhe në mungesë të viktimës “sipas parimit të ekonomizimit të procesit” dhe tregoi
korrektesë të veçantë në trajtimin e çështjes. Gjykata nuk konsideron se kohëzgjatja e procesit kundër
paditësitishteepaarsyeshme.
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