
1 

 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

  

Nr. 3 i Regj. Themeltar. 

Nr. 3 i Vendimit. 

 

VENDIM 

 NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

   Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Ervin Pupe  - Kryesues 

Artur Kalaja  - Anëtar 

Albana Boksi    - Anëtare 

 

Sot në datën 20.06.2022 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile me nr. 

3/2022 regj, që ju përket palëve: 

 

KËRKUES: Tomor Hoxhaj. 

 

OBJEKTI: Konstatim i shkeljes së afatit të arsyeshëm të gjykimit të çështjes civile nr. 

21303-01636-60-2018 regjistri themeltar, datë 18.10.2018 në shqyrtim 

pranë Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

 

BAZA LIGJORE: Neni 399/1 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen civile: 

 

PADITËS:  Tomor Hoxhaj. 

 

I PADITUR:  Arjan Xhaferllari. 

  Elisabet Collaku. 

 

OBJEKT:  Njohjen e pavërtetësisë së dokumentit leje ndërtimi nr. ska, datë 

17.12.1992 në emër të të paditurit Arjan Xhaferllari e përdorur si provë 

në vendimin nr. 302, datë 01.03.2001 të Gjykatës së Rrethit Vlorë. 

  Njohjen e pavërtetësisë së dokumentit leje ndërtimi nr. ska, datë 

17.12.1992 në emër të të paditurës Elisabeta Collaku e përdorur si provë 

në vendimin nr. 302, datë 01.03.2001 të Gjykatës së Rrethit Vlorë. 

  Përjashtimin nga provat në gjykim të dokumentit leje ndërtimi nr. ska, 

data e palexueshme, Vlorë me 21.10.1992 në emër të të paditurës 

Elisabeta Collaku. 
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  Përjashtimin nga provat në gjykim të dokumentit leje ndërtimi nr. ska, 

data e palexueshme, Vlorë më 21.10.1992 në emër të të paditurës 

Elisabeta Collaku. 

 

     KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Artur Kalaja dhe diskutoi në dhomë këshillimi çështjen 

në tërësi, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes. 

 

 1. Pala paditëse Tomor Hoxhaj i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë me 

kërkesë padi, duke paditur Arjan Xhaferllari dhe Elisabet Collaku, me objekt sipas pjesës hyrëse 

të këtij relacioni. 

 2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr. 1392, datë 27.07.2018 ka 

vendosur:  

“Rrëzimin e kërkesëpadisë së paditësit Tomor Hoxha. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës 

paditëse. Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda 15 ditëve nga e nesërmja e shpalljes së 

vendimit në Gjykatën e Apelit Vlorë”. 

           3. Kundër këtij vendimi ka paraqitur ankim pala paditëse. 

 4. Rezulton se çështja është regjistruar në Gjykatën e Apelit Vlorë me datë 18.10.2018, 

me nr.21303-01636-60-2018 akti.  

Aktualisht mbi bazën e rishortimit të datës 10.11.2020, çështja i ka kaluar për gjykim gjyqtarit 

Laurent Fuçia. 

           5. Për shkak të kalimit të afatit 2 vjeçar të gjykimit të çështjes në gjykatën e apelit, në këto 

rrethana, kërkuesi, në datën 04.03.2022, i është drejtuar Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, me 

kërkesë për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm për gjykimin e mosmarrëveshjes nga 

Gjykata e Apelit Vlorë. 

           6. Në informacionin e parashtruar nga gjyqtari relator i çështjes z. Laurent Fuçia, është 

paraqitur shkaku i mosplanifikimit për gjykim të çështjes. Gjyqtari relator ka deklaruar se çështja 

nuk është gjykuar jo për shkak të mungesës së vullnetit, por për shkak se gjyqtari për shqyrtimin 

e çështjeve zbaton rendin kronologjik duke referuar në datën e regjistrimit të çështjes.  

Gjyqtari ka deklaruar se në momentin e delegimit të tij pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, i janë 

caktuar për shqyrtim kryesisht çështjet e viteve 2017-2018, duke i dhënë prioritet këtyre 

çështjeve si dhe çështjeve urgjente për përcaktuara me vendimin nr. 78, datë 30.05.2019 të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

Për rastin objekt shqyrtimi gjyqtari ka deklaruar se pala paditëse nuk ka paraqitur në Gjykatën e 

Apelit Vlorë kërkesë për përshpejtim. 

            

VLERËSIMI I KOLEGJIT CIVIL TË GJYKATËS SË LARTË 

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

nga një subjekt i legjitimuar.  
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Kërkuesi Tomor Hoxhaj rezulton të jenë në cilësinë e paditësit në procesin gjyqësor për të cilin 

është regjistruar ankimi me nr. regj. themeltar 21303-01636-60-2018 datë 18.10.2018 pranë 

Gjykatës së Apelit Vlorë.  

8. Kërkesa është në kompetencën e këtij Kolegji, sipas nenit 399/6, pika 1, shkronja “b”, të 

Kodit të Procedurës Civile, pasi përmes saj kërkohet konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm 

në gjykimin e çështjes nga Gjykata e Apelit Vlorë. 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. 

9. Kolegji vlerëson të rëndësishme të japë paraprakisht disa konsiderata të përgjithshme në 

lidhje me procedurën e posaçme të parashikuar nga nenet 399/1-399/12 të Kodit të Procedurës 

Civile. 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(1) të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut (KEDNj). Kur neni 6(1) i KEDNj 

kërkon që çështjet të gjykohen “brenda afateve të arsyeshme” [...], ai nënvizon rëndësinë e 

dhënies së drejtësisë pa vonesa, të cilat mund të rrezikojnë efektivitetin dhe besueshmërinë e saj. 

(Shih paragrafin 58 të vendimin H. kundër Francës, datë 24.10.1989 të GjEDNj).  

Si rregull, periudha e afatit të arsyeshëm për përfundimin e një procesi gjyqësor civil shtrihet, që 

nga momenti i ngritjes së padisë tek momenti i ekzekutimit të vendimit gjyqësor. (shih vendimin 

Qufaj kundër Shqipërisë; Vendimin Scopelliti kundër Italisë, datë 23.11.1993 të GjEDNj). 

Gjykata ka një pozitë kryesore dhe të veçantë, pasi është i vetmi organ që është përgjegjës për 

dhënien e drejtësisë dhe si e tillë merr pjesë në mënyrë të detyrueshme në të gjitha marrëdhëniet 

që krijohen gjatë gjykimit të çështjes.  

 10. Mekanizmi procedural i “Gjykimit të kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të 

arsyeshëm, përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit”, është një risi e ligjit 

nr.38/2017, me qëllim bërjen efektive të parashikimeve të nenit 6/1 të Konventës Europiane “Për 

mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore”, si dhe nenit 42 të Kushtetutës, në lidhje 

me gjykimin e çështjeve brenda një afati të arsyeshëm. Kjo ndërhyrje e ligjvënësit synoi të 

krijonte një mjet efektiv për adresimin e problematikës së gjykimeve në tejkalim të afateve të 

arsyeshme, e cila do të zbatohej në kushtet e një veprimtarie normale të gjyqësorit.  

Nisma ligjore ka ardhur si pasojë e disa vendimmarrjeve të Gjykatës Europiane të të Drejtave të 

Njeriut kundër Shqipërisë (Çështja Luli dhe të Tjerët kundër Shqipërisë, i prill 2014, etj), në të 

cilat shtrohej domosdoshmëria për Shqipërinë, që të krijonte një mekanizëm efektiv për 

adresimin e problematikës së zhvillimit të procedurave gjyqësore tej afateve të arsyeshme.  

11. Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në vendimin e saj nr. 26/2017, ka 

theksuar se “... arsyeshmëria e zgjatjes së procesit duhet të vlerësohet mbi bazën e kritereve të 

përcaktuara në jurisprudencën e GJEDNJ-së, sipas së cilës arsyeshmëria e kohëzgjatjes së 

procesit gjyqësor duhet të vlerësohet nën dritën e rrethanave të veçanta të çështjes, duke pasur 

parasysh sidomos kompleksitetin e çështjes, sjelljen e kërkuesit, sjelljen e autoriteteve, si dhe 

rrezikun që passjell për kërkuesin kjo tejzgjatje e afateve të gjykimit.”  

Ajo që duhet kuptuar në këtë rast, është se nenet 399/1-399/12 të Kodit të Procedurës Civile janë 

vendosur jo si një “mjet presioni” në duart e palëve ndaj organeve të drejtësisë, por si një 

mekanizëm ligjor për të garantuar efektivisht me mjete të brendshme ligjore, mënjanimin sa të 

jetë e mundur të “zvarritjeve të paarsyeshme” të proceseve, për shkaqe që nuk justifikojnë këtë 

kohëzgjatje. Rrjedhimisht palët legjitimohen të përdorin mekanizmin e mësipërm, në ato raste 

kur kanë arsye të besojnë se procesi po tejzgjat në mënyrë të paarsyeshme dhe pa shkak të 

ligjshëm.  
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12. Kolegji thekson se si rregull, palët nuk legjitimohen të paraqesin kërkesë për 

“konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimit të procedurave”, para kalimit të 

afateve të parashikuara në nenin 399/2(1) të Kodit të Procedurës Civile. Nga ana tjetër, në nenin 

399/2(2) të Kodit të Procedurës Civile është parashikuar shprehimisht edhe një përjashtim nga ky 

rregull, ku është përcaktuar se: “palët në proces mund të kërkojnë konstatimin e tejzgjatjes së 

procedurave, sipas nenit 399/6 pika 1, edhe pa kaluar afatet e mësipërme, duke pasur parasysh 

kompleksitetin e çështjes, objektin e mosmarrëveshjes, të procedimit ose të gjykimit, sjelljen e 

organit që po kryen procedurat, si dhe të çdo personi tjetër të lidhur me çështjen, kur 

pretendojnë zvarritje të hetimit, gjykimit ose ekzekutimit të vendimit”. Pra, përjashtimisht në ato 

raste kur çështjet e paraqitura për zgjidhje nuk janë të komplikuara, kanë objekte të thjeshta, 

palët nuk bëhen pengesë për gjykimin, por megjithatë organi i drejtësisë vepron në mënyrë tejet 

të ngathët, që sipas kërkuesit përbën zvarritje të gjykimit, atëherë mund të kërkohet “konstatimi i 

shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimit të procedurave”, edhe pa kaluar afatet ligjore. 

13. Kolegji vlerëson se është me rëndësi të sqarojë një aspekt ligjor dhe praktik në lidhje me 

depozitimin e gabuar të kërkesë/ankesës për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm, 

drejtpërdrejtë tek gjykata që është kompetente për shqyrtimin e saj, në vend të gjykatës që 

pretendohet se është në vonesë. Në lidhje me këtë, kërkuesi/ankuesi që pretendon cenim të të 

drejtës për gjykim brenda afatit të arsyeshëm duhet që proceduralisht ta depozitojë kërkesën e tij 

në gjykatën ku pretendohet se po ndodh “shkelja” e afatit të arsyeshëm të gjykimit (“gjykata në 

vonesë”) dhe jo drejtpërdrejtë në gjykatën që është kompetente për shqyrtimin e saj, sipas nenit 

399/6(1) të Kodit të Procedurës Civile (vetëm në Gjykatën e Lartë këto cilësi faktike bashkohen). 

Kjo pasi, sipas nenit 399/5(1) të Kodit të Procedurës Civile, “[k]ërkesa depozitohet në 

sekretarinë e gjykatës që është në vonesë,[...]”. Në vijim, neni 399/7(2) i KPrC e lidh paraqitjen 

e kërkesës në gjykatën që pretendohet se është në vonesë, me lindjen e detyrimit për kryerjen e 

disa veprimeve procedurale nga kjo gjykatë (dërgimin tek gjykata kompetente sipas nenit 

399/6(1) të KPrC, brenda 15 ditëve, të dosjes dhe mendimit me shkrim nga gjyqtari relator, për 

ecurinë e çështjes, shkaqet e vonesës dhe propozimin e tij për zgjidhjen e situatës). Pra, nëse 

vonesa e paarsyeshme pretendohet në gjykatën e shkallës së parë, por kërkesa për konstatim 

shkelje dhe marrje masash për përshpejtim nuk depozitohet aty, por dorëzohet drejtpërdrejtë në 

gjykatën e apelit, atëherë kjo e fundit nuk duhet ta regjistrojë atë si çështje për gjykim, por t’ia 

përcjellë gjykatës së shkallës së parë dhe më pas ajo, konform nenit 399/7(2) të Kodit të 

Procedurës Civile, brenda 15 ditëve nga marrja e kërkesës për konstatimin e shkeljes së afatit të 

arsyeshëm dhe përshpejtimin e gjykimit, t’i dërgojë gjykatës së apelit për shqyrtim kërkesën 

ankimore, së bashku me dosjen dhe mendimin me shkrim të gjyqtarit të shkallës së parë. Po 

ashtu, nëse vonesa e paarsyeshme pretendohet se po ndodh në gjykatat e apelit, kërkesa nuk 

depozitohet drejtpërdrejtë në Gjykatën e Lartë, por pranë gjykatës së apelit në fjalë dhe ajo nga 

momenti i depozitimit të kërkesës për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe 

përshpejtimin e gjykimit, ia dërgon atë për shqyrtim Gjykatës së Lartë, së bashku me dosjen dhe 

mendimin me shkrim të gjyqtarit relator. Kjo mënyrë të proceduari vlen me qëllim që të mos 

krijohen vonesa të tjera të paarsyeshme në trajtimin e këtyre lloj kërkesave të posaçme, sipas 

procedurës së përcaktuar shprehimisht në nenet 399/5, 399/6 e 399/7 të Kodit të Procedurës 

Civile. 

14. Kolegji vlerëson se mekanizmi zhbllokues i projektuar nga nenet 399/1-399/12 të Kodit 

të Procedurës Civile, e parashikon si mjet të fundit shpërblimin monetar të dëmit të ardhur nga 

vonesa në gjykimin e një çështje. Për këtë arsye në nenin 399/4(2) të Kodit të Procedurës Civile 

është parashikuar shprehimisht se: “kërkesëpadia, sipas nenit 399/6, pika 3, i drejtohet gjykatës 
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civile të shkallës së parë kompetente, sipas rregullave të përgjithshme, vetëm pasi procedura e 

konstatimit të shkeljes dhe përshpejtimit të procedurës është ezauruar sipas pikës 1, të këtij neni, 

dhe nuk është ekzekutuar nga organi që ka kryer shkeljen vendimi i gjykatës, sipas pikës 1 të këtij 

neni...” Kolegji vlerëson se në kuptim të ligjit “shpërblimi i drejtë” për cenimin e afateve të 

arsyeshme të gjykimit, kalon në dy faza (nëse e para është e suksesshme nuk ka vend për të 

kaluar tek e dyta):  

I. Faza e konstatimit të shkeljes së afateve të arsyeshme dhe urdhërimi i marrjes së 

masave për përshpejtimin e procedurave (që bëhet nga gjykata kompetente sipas nenit 

399/6(1) të KPrC).  

II. Nëse vendimi i gjykatës kompetente që konstaton cenimin e afatit të gjykimit dhe 

urdhëron marrjen e masave konkrete për përshpejtimin e procedurës, nuk zbatohet, 

atëherë vlerësohet se ka dështuar mekanizmi parësor dhe mund të kalohet në fazën e 

dytë që është padia për dëmshpërblimin monetar të palës së dëmtuar nga tejzgjatja e 

gjykimit, sipas kritereve të përcaktuara në nenin 399/10 të Kodit të Procedurës Civile, 

e cila gjykohet nga gjykata e përcaktuar në nenin 399/6(3) të Kodit të Procedurës 

Civile (gjykata civile e shkallës së parë ku ka qendrën organi ndaj të cilit është 

konstatuar shkelja). 

15. Duke u kthyer tek rasti konkret objekt shqyrtimi, nëse merren në vlerësim standardet e 

përcaktuar nga jurisprudenca e GjEDNj në lidhje me afatin arsyeshëm si dhe neni 399/9(2) i 

Kodit të Procedurës Civile, Kolegji vëren se nuk rezulton që çështja objekt gjykimi para 

Gjykatës të Apelit Vlorë të jetë pezulluar apo të jetë shtyrë gjykimi për shkak të kërkesave të 

palës kërkuese. Nuk konstatohet ndonjë sjellje e palëve që të ketë ndikuar në kohëzgjatjen e 

procesit, për sa kohë, që nga regjistrimi i çështjes në Gjykatën e Apelit Vlorë e deri në këto 

momente nuk është kryer asnjë veprim procedural. Nga ana tjetër çështja nuk paraqitet 

komplekse nga natyra e saj. Sipas, mendimit të gjyqtarit relator, ai në momentin që informoi 

Gjykatën e Lartë, po shqyrtonte çështjet e viteve 2017-2018, ndërkohë që çështja në fjalë është 

regjistruar në Gjykatën e Apelit Vlorë në muajin tetor 2018. Kolegji vlerëson se, fakti që çështja 

në fjalë është e regjistruar në vitin që ka aktualisht në gjykim gjyqtari relator, duhet të bënte që 

ky i fundit ta vinte në lëvizje atë, e ta planifikonte për gjykim, duke i treguar Gjykatës së Lartë se 

po ndërmerrte hapa konkrete efektive për gjykimin e saj.  

 16. Në momentin e regjistrimit të kërkesës në Gjykatën e Lartë (mars 2022) rezulton se 

çështja e ka kaluar afatin 2 vjeçar të shqyrtimit në Gjykatën e Apelit Vlorë, sipas nenit 399/2 

(1)(b) të Kodit të Procedurës Civile. Nga regjistrimi i çështjes në Gjykatën e Apelit dhe deri në 

paraqitjen e kësaj kërkese për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe marrjen e masave 

për përshpejtimin e gjykimit ka kaluar një kohë mbi 3 vjet e 4 muaj e 14 ditë. 

 17. Kolegji duke mbajtur në konsideratë mendimin e gjyqtarit relator të çështjes, vlerëson se 

është e vërtetë se vonesa e gjatë në shqyrtimin e mosmarrëveshjes konkrete objekt gjykimi, është 

rrjedhojë edhe e një problematike të përgjithshme që tejkalon rastin konkret. 

Përbën një fakt të njohur botërisht se reforma në drejtësi ka shkarkuar/pezulluar një numër të 

konsiderueshëm gjyqtarësh në Republikën e Shqipërisë. Ky proces natyrshëm ka krijuar kosto 

për qytetarët në tejzgjatjen e afateve për gjykimin e çështjeve gjyqësore. Megjithatë, Kolegji në 

rastin objekt gjykimi vlerëson të nevojshëm të evidentojë se gjykata duhet të mbante në 

konsideratë përveç vitit të hershëm të regjistrimit të çështjes në gjykatë edhe faktin se nisur nga 

objekti i padisë çështja e shtruar për zgjidhje nuk paraqitet komplekse. Gjithashtu, gjykata kishte 

mundësi ta shqyrtonte këtë çështje në kushtet kur në mendim me shkrim relatori ka deklaruar se 

aktualisht po shqyrton çështje të viteve 2017-2018. Mosveprimi i gjykatës më të ulët (në 
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informacionin dërguar Gjykatës së Lartë), për saktësimin e kohës së pritshme të gjykimit të 

kësaj çështje, bën në Kolegji të konstatojë konform neneve 399/8(1)(a) dhe 399/9(1) të Kodit të 

Procedurës Civile se ka pasur një shkelje të afatit të arsyeshëm të gjykimit dhe të urdhërojë 

marrjen e masave për gjykimin e kësaj çështje brenda muajit dhjetor 2022 nga Gjykata e Apelit 

Vlorë.  

 18. Kolegji çmon se, vërtet askujt nuk mund t’i kërkohet të bëjë të pamundurën dhe për më 

tepër nuk mund të mbahet përgjegjës për pamundësinë objektive absolute për evadimin e 

çështjeve, por nga ana tjetër secili gjyqtar duhet të vlerësojë me kujdes rëndësinë e procedurave 

sipas neneve 399/1-399/12 të Kodit të Procedurës Civile, duke parashtruar hapat konkretë që 

synon të ndërmarrë për shqyrtimin e çështjeve, bazuar në vitin e regjistrimit të çështjes, 

kompleksitetin e saj dhe ecurinë e mëparshme procedurale. 

 19. Për sa më sipër, Kolegji vlerëson se për rastin objekt gjykimi Gjykata e Apelit Vlorë 

duhet të marrë masa për të shqyrtuar me prioritet brenda muajit dhjetor 2022 çështjen nr. 21303-

01636-60-2018 akti, datë 18.10.2018. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 399/8 (1)(a), 

të Kodit të Procedurës Civile; 

 

VENDOSI: 

 

1. Pranimin e kërkesës së kërkuesit Tomor Hoxhaj. 

2. Urdhërimin e Gjykatës së Apelit Vlorë që të shqyrtojë çështjen nr. 21303-01636-60-2018 

akti, datë 18.10.2018, brenda muajit Dhjetor 2022. 

3. Një kopje e këtij vendimi t’i njoftohet gjyqtarit relator. 

 

                                                                                                          Tiranë, më datë 20.06.2022. 

 

 

 


