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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 11  i Regj. Themeltar.  

Nr. 11  i Vendimi. 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civile i Gjykatës së Lartë, me trup gjykues të përbërë nga gjyqtarët: 

 

Artur KALAJA     -Kryesues 

Sandër SIMONI  -Anëtar 

    Asim VOKSHI     -Anëtar 

 

sot më datën 30.5.2022 mori në shqyrtim në dhomë këshillimi, çështjen civile me nr. 11 akti, 

datë 15.3.2022 që i përket: 

 

Kërkues:  Shoqëria “Duna Albania” sh.p.k.  

 

Objekti: Për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e 

procedurave të gjykimit.   

 

Baza ligjore:  Nenet 399/1 e vijues të Kodit të Procedurës Civile.  

 

 

Për çështjen civile që i përket:  

 

Paditës:   Shoqëria “Duna Albania” sh.p.k. 

 

I Paditur:  Shoqëria “Hari Lena” sh.p.k.     

             

Objekti: Detyrimin e palës së paditur të paguajë shumën prej 23992,22 euro si dhe 

kamatvonesat ligjore. Ngarkimin e shpenzimeve gjyqësore dhe ato të 

avokatisë palës së paditur.    

 

Baza Ligjore:  Nenet 31, 32, 106, 153, 154, 154/a të Kodit të Procedurës Civile; nenet 79, 

80, 419, 420, 445 dhe 450 të Kodit Civil.    

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 
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       pasi dëgjoi në dhomë këshillimi relatimin e gjyqtarit Artur Kalaja dhe si e shqyrtoi çështjen 

në tërësi, 

 

VËREN: 

 

I.  Rrethanat e çështjes. 

 

1. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë 

është shqyrtuar çështja civile me objekt e palë ndërgjyqëse sikundër citohet më lart. 

2. Gjykata e Rethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.1875, datë 11.03.2015 ka 

vendosur:  

“Pranimin e kërkesë-padisë. Detyrimin e palës së paditur shoqërisë “Hari Lena” shpk që t`i 

paguajë palës paditëse shoqërisë “Duna Albania” shpk shumën prej 23.922,00 Euro në 

përmbushje të detyrimit kontraktor. Detyrimin e palës së paditur, shoqërisë “Hari Lena” 

shpk t`i shpërblejë palës paditëse shoqërisë “Duna Albania” shpk  dëmin e shkaktuar nga 

vonesa në pagesë, të përbërë nga kamatat e arrira nga data e fillimit të vonesës, të 

llogaritura me interesat e Bankës së Shqipërisë deri në datën 23.05.2014 në masën 650 Euro. 

Shpenzimet gjyqësore palës së paditur. ...”. 

3. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 545, datë 10.3.2016 ka vendosur:  

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 1875, datë 11.3.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë.”. 

4. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë me vendimin nr. 331, datë 6.7.2016 ka vendosur: 

 “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1875, datë 11.3.2015 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë lënë në fuqi me vendimin nr. 545, datë 10.3.2016 të Gjykatës së Apelit 

Tiranë.”.  

 

II. Shkaqet e kërkesës për konstatim të shkeljes së afatit të arsyeshëm. 

 

5. Pala kërkuese Shoqëria Duna Albania shpk ka parashtruar këto shkaqe:  

- Në rastin konkret përmbushen të dyja kriteret ligjore për gjykimin e kësaj çështjeje me 

procedurë të përshpejtuar, më konkretisht, kjo çështje nuk është shqyrtuar brenda afatit 

ligjor prej dy vitesh siç parashikon neni 399/2 i Kodit të Procedurës Civile si dhe fakti që 

për të ka një vendim të Kolegjit Civil për pezullimin e ekzekutimit;  

- Kjo çështje ka më tepër se 6 vite që pret të shqyrtohet nga Gjykata e Lartë duke kaluar çdo 

afat të arsyeshëm;  

- Rekursi i paraqitur nga pala e paditur nuk përmban asnjë shkak ligjor.   

 

III.  Mendimi i gjyqtarit relator.  

 

6. Nga ana e gjyqtarit relator Ervin Pupe është përcjellë mendimi referuar nenit 399/7, pika 

2, e Kodit të Procedurës Civile, në cilën argumenton sa vijon.  

7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka aktualisht rreth 18000 çështje civile për gjykim. 

Rezulton se aktualisht Gjykata e Lartë ka vetëm dy gjyqtarë relatorë për çështjet civile dhe 

megjithë punën e madhe që po bëhet për uljen e stogut të krijuar ndër vite, ky numër mbetet 

sërish tepër i lartë. Aktualisht Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë po shqyrton çështjet e themelit, të 

regjistruara në vitin 2013 që kanë kaluar për gjykim, në vijim të seleksionimit të tyre në Dhomë 
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Këshillimi. Gjithashtu, ka dhe çështje të kaluara për gjykim, të regjistruara në vitet 2010, 2011, 

2012, të cilat me emërimin e gjyqtarëve të rinj në Gjykatën e Lartë dhe për rrjedhojë me 

mundësinë e plotësimit të trupës gjyqësore me pesë gjyqtarë, që është numri i nevojshëm për 

shqyrtimin e tyre, do të duhet të gjykohen nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë. Ndërsa në fazën 

e Dhomës së Këshillimit po shqyrtohen çështjet e vitit 2014 dhe 2015.  

Çështja objekt i kësaj kërkese, është çështje që është në pritje për t’u shqyrtuar në Dhomën e 

Këshillimit, por është regjistruar në Gjykatën e Lartë në vitin 2016. Çështja, për nga objekti dhe 

ecuria procedurale paraqet shkaqe të veçanta, të cilat do t’i jepnin përparësi gjykimit të saj jashtë 

rendit kronologjik të sipërpërmendur, në përputhje me kriteret e përcaktuara nga Këshilli i Lartë 

Gjyqësor në Vendimin nr. 78, datë 30.5.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, “Për kalendarin e 

shqyrtimit të çështjeve në Gjykatën e Apelit” dhe nga neni 460 i Kodit të Procedurës Civile, por 

gjithësesi shqyrtimi i kësaj çështje në Dhomë Këshillimi do të bëhet pasi të jenë shqyrtuar 

çështje të tjera që kanë shkaqe të veçanta për përshpejtim, të regjistruara më herët.  

Nga sa u argumentua më sipër vlerësoj se, në përputhje me parashikimet e pikës 3, të nenit 399/2 

të Kodit të Procedurës Civile jemi në kushtet kur gjykimi i çështjes është i pamundur për 

rrethana objektive, për shkak të mosfunksionit të Gjykatës së Lartë për një periudhë të 

konsiderueshme kohore, si dhe për shkak të funksionimit aktualisht jo në kushte normale, për 

shkak të numrit shumë të reduktuar të gjyqtarëve, sidomos në Kolegjin Civil të kësaj gjykate. Për 

rrjedhojë, vlerësoj se kjo kërkesë nuk mund të pranohet.  

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil. 

 

8. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se kërkesa është paraqitur 

nga një subjekt i legjitimuar. Pala kërkuese, Shoqëria “Duna Albania” sh.p.k. rezulton të jenë në 

cilësinë e palës paditëse në procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar ankimi me nr. regjistri 

themeltar 11243-01246-00-2016, datë 18.4.2016 në Gjykatën e Lartë. 

9. Kërkesa i plotëson elementët e parashikuar në nenin 399/5, pika 1, të Kodit të Procedurës 

Civile si dhe është e shoqëruar me të gjitha aktet e tjera të nevojshme, të përcaktuar në nenin 

399/5, pika 2, të Kodit të Procedurës Civile. 

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

për gjykimin civil/administrativ, pasi përbën dhe një nga elementët e procesit të rregullt ligjor të 

parashikuar në nenin 6 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Ky parim bazohet në 

postulatin “drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar”. Shkalla e respektimit të këtij parimi 

përcakton në mënyrë të ndjeshme dhe efektivitetin e procesit gjyqësor. (Shih vendimin H. kundër 

Francës, datë 24.10.1989 të GJEDNJ). Periudha e afatit të arsyeshëm për përfundimin e një 

procesi gjyqësor civil shtrihet, që nga momenti i ngritjes së padisë deri tek momenti i 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor.(shih vendimin Vendimin Qufaj kundër Shqipërisë; Vendimin 

Scopelliti kundër Italisë, datë 23.11.1993 të GJEDNJ). Gjykata ka një pozitë kryesore dhe të 

veçantë, pasi është i vetmi organ që është përgjegjës për dhënien e drejtësisë dhe si e tillë merr 

pjesë në mënyrë të detyrueshme në të gjitha marrëdhëniet që krijohen gjatë gjykimit të çështjes. 

11. Në vlerësim të Kolegjit, parashikimet e neneve 399/1-399/12 të Kodit të Procedurës 

Civile kanë për qëllim krijimin e një mjeti procedural që t’u japë zgjidhje rasteve kur konstatohet 

neglizhencë apo tejzgjatje të procedurave, për të cilat nuk ka një justifikim të arsyeshëm me 

qëllim respektimin e parimit të një procesi të rregullt ligjor sipas nenit 6 të KEDNJ. Qëllimi i 

këtij mjeti është që t’u japë mundësi subjekteve, që ndodhen në kushtet e mësipërme, që të kenë 
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një mjet procedural efektiv që të zgjidhin situatën në të cilën ata ndodhen dhe përmbylljen e 

procedurave në një kohë sa më të arsyeshme.  

Në këtë kuptim, ligji ka parashikuar afatet, të cilat konsiderohen të arsyeshme, sipas shkallëve të 

gjykimit. Neni 399/2 i KPC përcakton se afatet e arsyeshme të gjykimit duhen vlerësuar në 

raport me rrethanat konkrete që kanë ndikuar në kohëzgjatjen e procesit, konkretisht “Në 

kohëzgjatjen e gjykimit ose të procedimit, nuk llogaritet koha kur çështja është pezulluar për 

shkaqe ligjore, kur është shtyrë për shkak të kërkesave të palës kërkuese, sipas këtij kreu, ose kur 

shfaqen rrethana të pamundësisë objektive për procedim.”. Në nenin 399/9 të KPC identifikohen 

disa kritere në lidhje me vlerësimin e standardit të gjykimit brenda një afati të arsyeshëm, 

konkretisht, “[...] gjykata vlerëson kompleksitetin e çështjes, objektin e mosmarrëveshjes, të 

procedimit ose të gjykimit, sjelljen e palëve dhe të trupit gjykues gjatë gjykimit, [...] si dhe të çdo 

personi tjetër të lidhur me çështjen”. 

12. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (në vijim GJEDNJ) në jurisprudencën e saj të 

konsoliduar, ka identifikuar disa elemente përbërëse të këtij standardi. Në referim të kësaj 

jurisprudence rezulton se në përllogaritjen e afatit të arsyeshëm merren në konsideratë faktorë të 

ndryshëm, të tilla si: kompleksiteti i çështjes; sjellja e palëve ndërgjyqëse; sjellja e autoriteteve 

gjyqësore dhe administrative. (Shih vendimin Buchholz kundër Republikës Federale Gjermane 

datë 06.05.1981 dhe Bjeliç kundër Sllovenisë ap. nr.50719\06, datë 18.10.2012. të GJEDNJ)]. 

13. Për sa i përket kompleksitetit të çështjes, ky kriter vlerësimi merr parasysh të gjithë 

faktorët dhe elementet që kanë të bëjnë me çështjen, natyrën e interesave të përfshira në të, 

rëndësinë e fakteve, rëndësinë e zgjidhjes ligjore, numri i personave të akuzuar dhe i 

dëshmitarëve, elementet ndërkombëtarë, lidhja e çështjes me çështje të tjera dhe ndërhyrja e 

personave të tjerë në procedure. (Shih vendimin Tragiani kundër Italisë datë 19.02.1991; 

Manieri kundër Italisë dt. 27.02.1992, Stefancic kundër Sllovenisë, datë 25.10.2012 të GJEDNJ). 

14. Për sa i përket sjelljes së kërkuesit, ky kriter lidhet me mënyrën se si janë sjellë palët në 

proces ndaj procedimit. Diligjencën e treguar prej tyre për përfundimin e procesit, pengesat që 

ato kanë krijuar dhe faktorë të tjerë që janë të lidhur me veprimet ose mosveprimet e tyre që kanë 

ndikuar në ecurinë e procesit. Megjithatë, kjo duhet vlerësuar rast pas rasti, pasi një person nuk 

është i detyruar të bashkëpunojë me autoritetet proceduese në mënyrë aktive për të përshpejtuar 

procedurat gjyqësore që çojnë në dënimin e tij. (shih vendimin Eckkle kundër Republikës 

Federale Gjermane, datë 15.07.1982 të GJEDNJ). 

15. Për sa i përket sjelljes së autoriteteve për vlerësimin e kohëzgjatjes së afatit të arsyeshëm 

të gjykimit, GJEDNJ ka vlerësuar se vetëm vonesat që i atribuohen shtetit mund të merren 

parasysh. Këto vonesa mund të shkaktohen ose nga autoritetet gjyqësore ose nga autoritetet 

administrative. Shkaqe të kësaj natyre në jurisprudencën e GJEDNJ janë vënë në dukje p.sh.: 

bashkimi i gabuar i disa çështjeve që ka shkaktuar vonesa të panevojshme, shtyrjet e pabazuara 

në ligj të seancave gjyqësore, pezullimi i kundërligjshëm i procesit gjyqësor, vonesat nga ana e 

agjencive publike ligjzbatuese të shtetit në dorëzimin e provave të kërkuara nga gjykata, 

transferimi i çështjeve penale nga një gjykatë në tjetrën, mbajtja e seancave të apelimeve. (Shih 

vendimin Eëing kundër Mbretërisë së Bashkuar). 

16. Në çështjen objekt gjykimi, Kolegji konstaton se shqyrtimi i kërkesës së palës kërkuese, 

Shoqëria “Duna Albania” sh.p.k. për kontatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm bazuar në nenet 

399/1 e vijues të Kodit të Procedurës Civile nuk mund të vijojë për faktin se Kolegji Civil, që ka 

në shqyrtim çështjen nr. 11243-01246-00-2016 akti, datë 18.4.2016 regjistrimi, ka caktuar datën 

20 Qershor 2022, për shqyrtimin e saj, në dhomë këshillimi.  
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Në kushtet kur çështja e themelit është marrë në shqyrtim nga Gjykata e Lartë, Kolegji vlerëson 

se çështja me objekt shqyrtimin e kërkesës së konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe 

përshpejtimin e procedurave ka mbetur pa objekt. Në këto kushte gjykimi i kësaj kërkese në 

Gjykatën e Lartë duhet të pushohet.  

Kolegji sjell në vëmendje pikën 3 të nenit 399/7 të Kodit të Procedurës Civile, i cili parashikon 

se “3. Në rast se gjatë shqyrtimit të kërkesës organi që po kryen veprimet, ndërmerr hapat që po 

kërkohen nga pala, brenda 30 ditëve nga paraqitja e kërkesës, pushon shqyrtimi i kërkesës.”. 

17. Për sa më sipër, Kolegji çmon se duhet të vendoset pushimi i kërkesës pasi çështja është 

marrë në shqyrtim nga Gjykata e Lartë. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 399/7, pika 3, 

 të Kodit të Procedurës Civile. 

 

VENDOSI: 
 

- Pushimin e gjykimit për çështjen civile nr. 11 regj., them., datë 15.3.2022 regjistrimi.  

 

                                                                                                       Tiranë më datë 30.5.2022. 

 

 

  


