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Formular ankimi
Lidhur me këtë formular ankimi
Ky formular ankimi përbën një dokument formal zyrtar dhe ai mund të cënojë të drejtat dhe detyrimet tuaja. Luteni të ndiqni udhëzimet e dhëna tek “Shënime mbi plotësimin e formularit të ankimit”. Sigurohuni të plotësoni të gjitha rubrikat që lidhen me situatën tuaj dhe të paraqisni të gjitha dokumentet përkatëse.
Paralajmërim: Ankimi juaj nuk do të pranohet (shihni nenin 47 të Rregullores së Gjykatës), në rast se ai nuk është plotësuar tërësisht. Luteni të shihni në veçanti nenin 47 § 2 (a), i cili kërkon që një përmbledhje konçize e fakteve, shkeljeve të pretenduara dhe respektimit të kritereve të pranueshmërisë, DUHET të vendoset në pjesët përkatëse të vetë formularit të ankimit. Formulari i plotësuar duhet të mundësojë Gjykatën të vendosë për natyrën dhe qëllimin e ankimit, pa patur nevojë për dokumente të tjera.
Luteni të vëreni se formulari i ankimit  do të funksionojë në mënyrë të duhur  vetëm duke përdorur programin e mësipërm Adobe Reader 9 (shkarkimi mund të bëhet duke klikuar në www.adobe.com).  Luteni të ruani një kopje të formularit të ankimit në kompjuterin tuaj përpara se ta plotësoni atë duke përdorur Adobe Reader, pastaj printojeni dhe dërgojeni me postë në adresën e Gjykatës.
Etiketa me barkodin
Nëse tashmë keni marrë një fletë me etiketa me barkode nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, luteni ta vendosni njërën etiketë me barkod në kutizën e mëposhtme.
Numri i Referencës
Nëse tashmë keni një numër reference nga Gjykata lidhur me këto ankesa, luteni ta shënoni atë në kutizën e mëposhtme.
A. Ankuesi
A. The applicant
A.1. Individi
A.1. The applicant individual
Kjo rubrikë u referohet ankuesve të cilët janë vetëm persona individë. Nëse ankuesi është një organizatë, luteni të plotësoni rubrikën A.2.
1. Mbiemri
2. Emri
5. Shtetësia
6. Adresa
7. Numri i telefonit (duke përfshirë prefiksin ndërkombëtar)
8. Posta elektronike (nëse keni të tillë)
D 
M 
M 
V
V
V
V
D 
p.sh. 31/12/1960 
3. Data e lindjes 
9. Seksi
mashkull
femër
4. Vendlindja
A.2. Organizata
A.2. The applicant organisation
Kjo rubrikë duhet të plotësohet atëherë kur ankuesi është një shoqëri, OJF, shoqatë ose ndonjë ent tjetër ligjor. Në këtë rast, luteni të plotësoni dhe rubrikën D.1.
10. Emri
11. Numri i identifikimit (nëse ka një të tillë)
14. Adresa e regjistrimit
15. Numri i telefonit (duke përfshirë prefiksin ndërkombëtar)
16. Posta elektronike 
D 
D 
M 
M 
V
V
V
V
12. Data e regjistrimit ose e themelimit (nëse ka të tillë)
p.sh. 27/09/2012 
13. Fusha e veprimtarisë
B. Shteti(et) kundër të cilit (-ëve) drejtohet ankimi
B. State(s) against which the application is directed
17. Zgjidhni emrin (at) e Shtetit (eve) ndaj të cilit (-ëve) drejtohet ankimi
ALB - Shqipëria	  
AND - Andora	  
ARM - Armenia	 	 
AUT - Austria	 
AZE - Azerbaixhani	 
BEL - Belgjika	 
BGR - Bulgaria	 
BIH - Bosnja dhe Hercegovina
CHE - Zvicra	 
CYP - Qipro	 
CZE - Republika Çeke
DEU - Gjermania	 
DNK - Danimarka	 
ESP - Spanja 
EST - Estonia
FIN - Finlanda	 
FRA - Francë
GBR - Mbretëria e Bashkuar
GEO - Gjeorgjia	 
GRC - Greqia	 
HRV - Kroacia	 
HUN - Hungaria	 
IRL - Irlanda	 
ISL - Islanda		
ITA - Italia
LIE - Lihtenshtajni
LTU - Lituania 
LUX - Luksemburgu
LVA - Letonia
MCO - Monako
MDA - Republika Moldave
MKD - “Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë”
MLT - Malta
MNE - Mali i Zi
NLD - Holanda
NOR - Norvegjia
POL - Polonia
PRT - Portugalia
ROU - Rumania
RUS - Federata Ruse
SMR - San Marino
SRB - Serbia
SVK - Republika Sllovake
SVN - Sllovenia
SWE - Suedia 
TUR - Turqia 
UKR - Ukraina
C. Përfaqësuesi (it) i/e ankuesit individ
C. Representative of the individual applicant
Një ankues individ nuk është e nevojshme të përfaqësohet nga avokat në këtë fazë të procedurave. Nëse ankuesi nuk është i përfaqësuar, luteni të kaloni në rubrikën E. Kur ankimi është paraqitur në interes të një ankuesi individ nga një person i cili nuk është avokat (p.sh. një i afërm, shok apo kujdestar), ky person duhet të plotësojë rubrikën C.1; nëse formulari është paraqitur nga një avokat, avokati duhet të plotësojë rubrikën C.2. Në të dyja situatat rubrika C.3 duhet të plotësohet.
C.1. Përfaqësues i cili nuk është avokat
C.2. Non-lawyer
18. Kapaciteti/marrëdhënia/funksioni
19. Mbiemri
20. Emri
21. Shtetësia
22. Adresa
23. Numri i telefonit (duke përfshirë prefiksin ndërkombëtar)
24. Faksi
25. Posta elektronike
C.2. Avokat
C.2. Lawyer
26. Mbiemri
27. Emri 
28. Shtetësia
29. Adresa
30.  Numri i telefonit (duke përfshirë prefiksin ndërkombëtar)
31. Faksi
32. Posta elektronike
C.3. Prokura
C.3. Authority
Ankuesi mund të autorizojë ndonjë përfaqësues që të veprojë në emër të tij apo të saj, duke nënshkruar në kutizën e parë më poshtë; përfaqësuesi i caktuar duhet të tregojë nëse pranon përfaqësimin duke nënshkruar në kutizën e dytë më poshtë. 
Unë autorizoj personin e treguar (të cituar) më lart që të më përfaqësojë gjatë procedurës përpara Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, në lidhje me kërkesën time të dorëzuar sipas Nenit 34 të Konventës.
33. Firma e ankuesit
34. Data
D 
D 
M 
M 
V
V
V
V
p.sh. 27/09/2015 
Unë pranoj të përfaqësoj ankuesin në procedurën përpara Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në lidhje me kërkesën e dorëzuar sipas Nenit 34 të Konventës.
35. Firma e përfaqësuesit
36. Data
D 
D 
M 
M 
V
V
V
V
p.sh. 27/09/2015
D. Përfaqësuesi (t) i/e organizatës ankuese
D. Representative(s) fo the applicant organisation
Kur ankuesi është një organizatë, ajo duhet të përfaqësohet përpara Gjykatës nga një person që ka kompetencën e duhur për të vepruar në emër të saj (p.sh. një drejtor ose përfaqësues ligjor). Detajet e përfaqësuesit duhet të përcaktohen në rubrikën D.1. Nëse përfaqësuesi udhëzon një avokat për të mbrojtur interesat e organizatës, të dyja rubrikat, D.2 dhe D.3 duhet të plotësohen. 
D.1. Përfaqësuesi ligjor i Organizatës 
D.1. Organisation official
37.  Kapaciteti/marrëdhënia/funksioni (luteni të paraqisni dokument provues) 
38. Mbiemri
39. Emri
40. Shtetësia
41. Adresa
42. Numri i telefonit (duke përfshirë prefiksin ndërkombëtar)
43. Faksi
44. Posta elektronike
D.2. Avokat
D.2. Lawyer
45. Mbiemri
46. Emri
47. Shtetësia
48. Adresa
49. Numri i telefonit (duke përfshirë prefiksin ndërkombëtar)
50. Faksi
51. Posta elektronike
D.3. Prokura
D.3. Authority
Përfaqësuesi i organizatës ankuese duhet të autorizojë avokatin për të vepruar në emër të saj duke nënshkruar në kutizën e parë më poshtë; avokati duhet të tregojë nëse pranon përfaqësimin duke nënshkruar në kutizën e dytë më poshtë.
Unë autorizoj personin e treguar (të cituar) më lart të përfaqësojë organizatën gjatë procedurës përpara Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, në lidhje me kërkesën time të dorëzuar sipas Nenit 34 të Konventës.
52. Firma e e përfaqësuesit ligjor të organizatës ankuese
53. Data
D 
D 
M 
M 
V
V
V
V
p.sh. 27/09/2015 
Unë pranoj të përfaqësoj organizatën në procedurën përpara Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në lidhje me kërkesën e dorëzuar sipas Nenit 34 të Konventës.
54. Firma e përfaqësuesit
55. Data
D 
D 
M 
M 
V
V
V
V
p.sh. 27/09/2015
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Çështja që përbën objektin e ankimit
Subject matter of the application
Të gjitha të dhënat që kanë të bëjnë me faktet, ankesat dhe përmbushjen e kritereve për shterimin e mjeteve të brendshme ligjore, si edhe respektimin e periudhës gjashtëmujore të përcaktuar në Nenin 35 § 1 të Konventës, duhet të paraqiten në këtë pjesë të formularit të ankimit (rubrikat E, F dhe G. Eshtë e papranueshme që këto rubrika të lihen bosh apo t’u referoheni sqarimeve të paraqitura në shpjegimet shtesë bashkëngjitur. Shihni Nenin 47 § 2 dhe Udhëzimin Praktik mbi Fillimin e Procedurave si dhe "Shënime mbi plotësimin e formularit të ankimit".
E. Paraqitja e fakteve 
E. Statement of the facts
 56.
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Paraqitja e fakteve (vazhdim)
Statement of the facts (continued)
 57.
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Paraqitja e fakteve (vazhdim)
 58.
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F. Paraqitja mbi shkeljen(-et) e pretenduar(-a) të Konventës dhe/apo Protokolleve dhe argumentet përkatëse 
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments
59. Neni i cituar
Shpjegimi
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Paraqitja mbi shkeljen(-et) e pretenduar(-a) të Konventës dhe/apo Protokolleve dhe argumentet përkatëse (vazhdim) 
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments (continuted)
60.  Neni i cituar
Shpjegimi 
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G. Pajtueshmëria me kriteret e pranueshmërisë të përcaktuara në nenin 35 § 1 të Konventës
G. Compliance with admisibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention
Për secilën ankesë, luteni të konfirmoni që i keni përdorur të gjitha mjetet ligjore efektive në dispozicion sipas legjislacionit të vendit në fjalë, duke përfshirë mjetet e ankimit; gjithashtu tregoni datën kur është dhënë vendimi përfundimtar dhe datën kur ju e keni marrë atë, për të treguar se ju e keni përmbushur kriterin për respektimin e afatit gjashtë mujor.
61. Ankesa
Informacioni mbi mjetet ligjore të përdorura dhe data e vendimit përfundimtar
62. A ka apo a ka pasur ndonjë mjet ankimi ligjor në dispozicionin tuaj që ju nuk e keni përdorur?
62. Is or was there an appeal or remedy available to you which you have not used?
Po
Jo
63. Nëse përgjigja sa më sipër është ‘Po’, luteni të deklaroni se cilin mjet ankimi ligjor nuk keni përdorur dhe të shpjegoni se përse nuk e keni bërë këtë.
H. Të dhëna mbi procedura të tjera ligjore (nëse ka të tilla)
H. Information concerning other international proceedings (if any)
64. A keni paraqitur ndonjërën prej këtyre ankesave në ndonjë procedurë tjetër hetimi apo pajtimi ndërkombëtar?
64. Have you raised any of these complaints in another procedure of international investigation or settlement?
Po
Jo
65. Nëse përgjigja sa më sipër është ‘Po’, luteni të paraqisni një përmbledhje të shkurtër të procedurës (ankesat e paraqitura, emrin e organit ndërkombëtar, si dhe datën e natyrën e ndonjë vendimi të dhënë).
66. A keni ju (ankuesi) aktualisht apo a keni paraqitur më parë ndonjë ankim tjetër përpara Gjykatës? 
66. Do you (the applicant) currently have, or have you previously had, any other applications before  the Court?
Po
Jo
67.  Nëse përgjigja sa më sipër është ‘Po’, luteni të shkruani numrin (-at) përkatës të ankimit në kutizën e mëposhtme. 
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I. Lista e dokumenteve shoqëruese
I. List of accompanying documents
Ju duhet të bashkëngjisni kopje të plota e të lexueshme të të gjitha dokumenteve. Asnjë dokument nuk do t’ju kthehet. Prandaj është në interesin tuaj të dorëzoni kopje, dhe jo dokumente origjinale. Ju:
- DUHET të rradhisni dokumentet në mënyrë kronologjike, sipas datës dhe procedurës; - DUHET të vendosni numrat e faqeve në mënyrë rendore; dhe - NUK DUHET të kapni me kapëse fletët, t’i lidhni ato apo të vendosni shirit ngjitës në dokumente.
68. Në hapësirën e mëposhtme, luteni të listoni dokumentet në mënyrë kronologjike, së bashku me një përmbledhje të shkurtër.  Tregoni numrin e faqes në të cilën gjendet çdo dokument. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f. f.
Ndonjë koment tjetër
Any other comments
A keni ndonjë koment tjetër mbi ankimin tuaj? 
69. Komente
.\images\Lines_v_2\34_Lines_46+49.png
Deklarata dhe firma
Declaration and signature
Unë deklaroj se informacioni që kam paraqitur në këtë formular ankimi është i saktë, duke u bazuar në njohuritë e mia më të mira dhe besimin tim.
70. Data 
D 
M 
M 
V
V
V
V
D 
p.sh. 27/09/2015
Ankuesi (-t) apo përfaqësuesi (-it) i/e ankuesit duhet të firmosë/-in në kutizën e mëposhtme. 
71. Firma (t) e                Ankuesit(ve)            Përfaqësuesit(ve) – zgjidhni sikurse është e përshtatshme
Përcaktimi i korresponduesit
Confirmation of correspondent
Nëse ekziston më shumë se një ankues apo më shumë se një përfaqësues, luteni të përcaktoni emrin dhe adresën e vetëm një personi me të cilin do të korrespondojë Gjykata. Në rast se ankuesi është i përfaqësuar, Gjykata do të mbajë kontakt vetëm me përfaqësuesin (avokat ose jo-avokat). 
72. Emri dhe adresa e                   Ankuesit(ve)         Përfaqësuesit(ve) – zgjidhni sikurse është e përshtatshme
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Formulari i plotësuar i ankimit duhet të firmoset dhe duhet të dërgohet me postë në adresën në vijim:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE 
Yes
No_2
No_3
49 Representative
49 Representative
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	56. Statement of the facts: Në datën 09.06.2015 Instituti Shqiptar i Shkencave i dërgoi tre subjekteve zgjedhore kryesore, përkatësisht Partisë Socialiste (PS), Partisë Demokratike (PD) dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim (LSI) kërkesën zyrtare me shkrim në të cilën kërkonte prej secilit prej këtyre subjekteve informacion për:     "a) listën e dhuruesve të fondeve jopublike që kishinpërfituar prej datës 21 maj 2015 dhe që janë mbi shumën 100 000 (njëqind mijë) lekë ose shërbime apo sende të barazvlershme me të;    b) listën e çdo shpenzimi që kishin kryer eventualisht prej datës 21 maj 2015 me fondet vjetore të përfituara nga buxhetit i shtetit 2015."Subjektet zgjedhore të sipërcituara e morrën kërkesën në datën 10 - 11.06.2015 dhe kjo vërtetohet me dëftesat postare të marrjes së kërkesës.Subjektet zgjedhore të mësipërme nuk iu përgjigjën kësaj kërkese, ndaj në përputhje me nenin 24 të ligjit nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit” Instituti Shqiptar i Shkencave paraqiti kërkesë ankimore pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në datën 7.07.2015.Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në datën 25.07.2015 na vuri në dijeni për vendimin e tij nr. 44, datë 22.07.2015 “Për rrëzimin e ankesës”, me anë të të cilit rrëzonte kërkesën ankimore të paraqitur prej nesh me nr. 675 prot., datë 9.07.2015 me arsyetimin se “informacioni administrohet nga organizata të cilat në kuptim të këtij ligji dhe konform nenit 2 të tij, për nga mënyra e organizimit të tyre, funksionimit dhe kuadrit ligjor rregullator nuk përkufizohen si autoritete publike”.Në mbështje të nenit 25 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” Instituti Shqiptar i Shkencave paraqiti padi në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.Në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, Gjykata Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dha vendimin nr. 5687, datë 10.11.2015 (nr. rregjistri themeltar 5714 310004-05334-80-2015, me anë të të cilit vendosi:“Rrëzimin e kërkesëpadisë së paditësit Instituti Shqiptar i Shkencave, të paditur Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Partia Socialiste e Shqipërisë, Partia Demokratike e Shqipërisë dhe Lëvizja Socialiste për Intergim dhe me objekt “Shfuqizimi i vendimit nr. 44, datë 22.07.2015  të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Detyrimin e partive politike (subjekteve zgjedhore) Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim t’i japë Institutit Shqiptar të Shkencave informacionin e kërkuar për financimin e fushatës zgjedhore, të kërkuar prej këtij të fundit në datën 09.06.2015, si të pabazuar në prova dhe në ligj.”Ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, Instituti Shqiptar i Shkencave ka paraqitur ankim në Gjykatën Administrative të Apelit në datën 25 nëntor 2015.Në datën 10.02.2016, Instituti Shqiptar i Shkencave paraqiti kërkesë me shkrim në Gjykatën Administrative të Apelit "për përshpejtimin e shqyrtimit gjyqësor të kësaj çështjeje në një afat kohor sa më të shpejtë që të jetë e mundur.  Nga objekti i padisë dhe rëndësia që ka ajo për interesin publik vlerësojmë se është e domosdoshme shqyrtimi i saj në një kohë të shpejtë, dhe jo në në periudhë disa vjeçare, për të cilën vetë objekti i padisë dhe shqyrtimi gjyqësor i saj humb aktualitetin.Gjykata Administrative e Apelit nuk i ktheu përgjigje ndaj kësaj kërkese.Në datën 31.03.2016 Instituti Shqiptar i Shkencave paraqiti kërkesë të dytë për përshpejtimin e gjykimit, dhe ende sot e kësaj dite nuk ka përgjigje nga Gjykata Administrative e Apelit.Instituti Shqiptar i Shkencave ende nuk ka marrë njoftim për datën e gjykimit të ankimit të tij nga Gjykata Administrative e Apelit. 
	57. Statement of the facts: 
	58. Statement of the facts: 
	59. Article invoked: NENI 6
	59. Explanation: Në raportin e tij për Republikën e Shqipërisë 23 - 27 shtator 2013,  Komisioneri për të Drejtat e Njeriut i Këshillit të Europës", Nils Muizinieks  është shprehur se: "6.  Tejzgjatja e proceseve gjyqësore58.  Neni 6 i KEDNJ kërkon që proceset të kryhen brenda “një afati të arsyeshëm”. Në kërkesën që gjykimi i çështjeve të bëhet brenda “një afati të arsyeshëm”, Konventa vë theksin tek rëndësia e administrimit të drejtësisë pa vonesa që mund të kërcënonin efektshmërinë dhe besueshmërinë e saj. Vonesat e tepruara në administrimin e drejtësisë përbëjnë një rrezik serioz, veçanërisht për respektimin e shtetit ligjor. (Komiteti i Ministrave i Këshillit të Evropës’ Rekomandimi CM/Rec (2010)3 për shtetet anëtare, mbi zgjidhje të efektshme për problemin e tejzgjatjes së proceseve).61.   Problemi i proceseve të tejzgjatura, [në Shqipëri] me sa duket, ka të bëjë me një sërë faktorësh të ndërlidhur me njëri-tjetrin, ku përfshihen ngarkesa e gjykatave, çështjet e prapambetura, si dhe disa aspekte procedurale dhe administrative. Mungesa e një mjeti të efektshëm për tejzgjatjen e proceseve gjyqësore69.   Komisioneri risjell në vëmendje Rekomandimin CM/Rec (2010) 3 të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, në lidhje me mjetet e efektshme për tejzgjatjen e proceseve gjyqësore, i cili u bën thirrje shteteve anëtare që të ndërmarrin të gjitha hapat e nevojshëm për të siguruar që, pranë autoriteteve të brendshme, të ekzistojnë mjete efektive për të gjitha pretendimet e bazuara për shkelje të së drejtës për proces të rregullt ligjor brenda një afati të arsyeshëm. Mjetet përshpejtuese janë në funksion të detyrimit që procedimi i çështjeve nga gjykatat të kryhet në mënyrë optimale dhe të parashikueshme, ndërsa mjetet kompensuese synojnë riparimin e plotë për shkeljen. (Gjonbocari dhe të tjerë k. Shqipërisë, paragrafi 66.)71.  Në vendimin e vitit 2007 për çështjen Marini kundër Shqipërisë, Gjykata konstatoi shkelje të Nenit 13 të KEDNj-së, për shkak të mungesës së mjeteve të brendshme për çështjet që lidhen me tejzgjatjen të proceseve. Gjykata u shpreh se, edhe nëse do të hamendësohej se, në teori, Gjykata Kushtetuese mund të ofronte dëmshpërblim të përshtatshëm, qeveria nuk kishte arritur të paraqiste asnjë rast ku Gjykata Kushtetuese të ishte shprehur me vendim në lidhje me tejzgjatjen e proceseve."Ende sot Republika e Shqipërisë nuk ka miratuar ligj për cështjen e tejzgjatjes së proceseve gjyqësore. Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në vendimin e saj nr. 14, datë 10.03. 2016  ka theksuar:"21. Gjykata vëren se neni 3 i ligjit nr.49/2012 ka përcaktuar, ndër parimet e gjykimit administrativ, edhe sigurimin e një procesi të rregullt gjyqësor brenda afateve të shpejta dhe të arsyeshme. Ky ka qenë edhe qëllimi i ligjvënësit në krijimin e këtyre gjykatave, çka rezulton edhe nga relacioni bashkëlidhur tij, sipas të cilit ligji synon thjeshtimin e procedurave me objekt zgjidhjen e mosmarrëveshjeve administrative, si dhe garantimin e mbrojtjes efektive të të drejtave subjektive dhe interesave të ligjshme të personavenëpërmjet një procesi të rregullt gjyqësor dhe brenda afateve të shpejta e të arsyeshme. Gjykata vëren, gjithashtu, se ligji nr.49/2012 ka parashikuar afate konkrete për gjykimin në të tria shkallët e gjykimit. Për sa i takon procesit që zhvillohet në shkallë të parë, në fazën e veprimeve përgatitore ligji ka parashikuar një afat 7-ditor për kryerjen e disa veprimeve nga ana e gjyqtarit të çështjes (neni 25), afatin për zhvillimin e seancës gjyqësore, i cili nuk mund të jetë më shumë se 15 ditë (neni 27)....................
	60. Article invoked: 
	60. Explanation: 22.  Për sa më sipër, Gjykata thekson se përderisa ligjvënësi ka vendosur afate kohore të caktuara (30 ditë në rastin në fjalë), do të thotë se ai i ka konsideruar ato jo vetëm si afate të arsyeshme, por edhe të detyrueshme për zbatim nga gjykatat administrative të të gjitha shkallëve të gjykimit. Pengesat e mundshme objektive duhet të gjejnë zgjidhje nëpërmjet rregullimit që duhet të bëjë ligjvënësi."Për rastin konkret neni 48 i ligjit nr. 49/2012 përcakton se: "2. Gjykata Administrative e Apelit shqyrton çështjen brenda 30 ditëve nga data e ardhjes së ankimit nga gjykata ku është paraqitur ankimi. Kodi Zgjedhor ne nenet 86-92 te tij nuk bën dallim ndërmjet financimeve ne zgjedhjet vendore apo zgjedhjet e përgjithshme. Rregullat e parashikuara në të janë të njëjta për të dy llojet e zgjedhjeve. Aktualisht Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë në datën 24.04.2016 ka në shqyrtim ceshtjet që i përkasin vitit 2013. Gjykata Administrative e Apelit merr në shqyrtim psh në datën 26.05.2014 (i njejti gjyqtar relator) cështje gjyqësore që i përkasin tetor 2014.Për pasojë, në lidhje me shqyrtimin e cështjes gjyqësore në fjalë prespektiva për të marrë një vendim gjyqësor nga Gjykata e Apelit dhe Gjykata e Lartë është shumë e largët. Ndërkohë në muajin qershor 2017 në Shqipëri zhvillohen zgjedhjet e rregullta të përgjithshme dhe kërkesa jone për financimin e subjekteve zgjedhore në zgjedhjet vendore maj 2015  humbet tërrësisht aktualitetin dhe njekohësisht subjektet zgjedhore i nënshtrohen rregullimit ligjor për financimin për zgjedhjet e reja të përgjithshme. Kërkesa jonë në gjykatat e brendshme  bazohet në nenin 9, paragrafi i tretë i Kushtetutës, neni 87/1, neni 89 dhe neni 90 të Kodit Zgjedhor, si dhe  të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, neni 2, shkronja “c”, neni 3 dhe neni 11.   E drejta kushtetuese për informim që është e lidhur ngushtë me konceptin e transparencës. Transparenca në kohë reale e financimit të subjekteve zgjedhore në fushatë zgjedhore përbën një parakusht themelor kushtetues, të cilin subjektet janë të detyruar ta respektojnë. Respektimi i tyre buron si detyrim prej parimit kushtetues se shtetasit duhet të jenë të informuar, edhe për këtë aspect financimi, përpara se të hedhin votën e tyre në ditën e votimit. Në të kundërt mosrespektimi i kësaj trasparence passjell mungesë informacioni për shtettasit dhe pamundësinë objektive për të marrë vendime personale për votimin. Ne vlerësojmë se kërkesat që garantojnë transparencën e sistemit të financimit të subjekteve zgjedhore, dhe që bëjnë të mundur ushtrimin në praktikë të së drejtës për informim, janë raportimi nga subjektet zgjedhore, kontrolli shtetëror, sistemi i sanksioneve dhe aksesi në informacion.Kërkesa jonë përqëndrohet në kërkesën për respektim të komponentit të fundit. Ekzistenca e këtij informacioni (që njëkohësisht është objekti i kërkesës drejtuar subjekteve zgjedhore), në një fazë të mëvonshme kohore kur subjektet zgjedhore 
	61. Complaint: NENI 13
	61. Information about remedies used and the date of the final decision: të kenë bërë raportimet përkatëse pranë KQZ-së, nuk garanton ushtrimin e plotë dhe efektiv të së drejtës për të kërkuar dhe marrë informacion. Aksesi në informim buron prej marrdhënies që krijohet mes së drejtës së shtetasve për të kërkuar informacion dhe detyrimit që ata që e kanë këtë informacion ta japin ose publikojnë atë pa vonesë dhe në kohën e duhur për të mundësuar për ta vendimmarrjen në votim. E drejta e informimit, në kohë reale gjatë fushatës zgjedhore, i ka rrënjët  në natyrën publike të informacionit dhe nëse ky informacion është në duart e një partie politike apo në duart e instiucioneve publike apo private kjo ka rëndësi dytësore. Neni 13 i Konventës garanton disponueshmërinë në nivelin kombëtar të një mjeti ligjor për të zbatuar thelbin e të drejtave dhe lirive të Konventës në çdo lloj forme që mund të jetë parashikuar në rendin e tyre të brendshëm ligjor. Objekti i detyrimeve të shteteve kontraktuese sipas nenit 13 ndryshon në varësit të natyrës së ankimit të ankuesit; gjithsesi, mjeti juridik i nenit 13 ndryshon në varësi të natyrës së ankimit të ankuesit; gjithsesi, mjeti juridik i kërkuar nga neni 13 duhet të jetë “efektiv” si në praktikë, dhe në ligj.  "58.  Gjykata vë re se vendimet e Gjykatës Kushtetuese (shih paragrafët 21-27 më lart) njohën se ka një shkelje të së drejtës së ankuesit për akses në gjykatë lidhur me moszbatimin e vendimeve të gjykatave së brendshme. Gjithsesi, gjetjet e tyre ishin deklaruese në kuptimin që Gjykata Kushtetuese nuk ofroi ndonjë dëmshpërblim efektiv. Më specifikisht, ajo nuk dha ndonjë dëmshpërblim për dëme materiale e jo-materiale, dhe as që mundi të ofrojë një perspektivë të qartë për të parandaluar një shkelje të pretenduar ose vijimësinë e saj." (Gjyli v Shqipërisë, vendim i datës 29.09.2009).Republika e Shqipërisë nuk ka ligj për tejzgjatjen e proceseve gjyqësore dhe për pasoje në legjislacionin e saj të brendshëm nuk ekziston asnje mjet efektiv për të parandaluar dhe/ose rregulluar në sistemin e brendshem tejzgjatjen e proceseve gjyqesore. Nga ana tjeter, sikunder shprehet qarte edhe ne vendimin e Gjykates Kushtetuese nr.14, datë 10.03. 2016, vendimi i saj është thjesht deklarativ (arsyetim  i njëjtë me rastin Gjyli v Shqipërisë).
	63. If you answered Yes above, please state which appeal or remedy you have not used and explain why not.: Po, ankimi në Gjykatën Kushtetuese por nuk është shfrytëzuar nga aplikanti për arsyen se vendimi që jep kjo Gjykatë ne raste të tilla është thjesht deklarativ (shih komentin per shkeljen e nenit 13 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut) 
	65. If you answered Yes above, please give a concise summary of the procedure (complaints submitted, name of the international body and the date and nature of any decisions given).: 
	67. If you answered Yes above, please write the relevant application number(s) in the box below: 
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