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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 6 i Regjistrit Themeltar 
Nr. 6 i Vendimit 
 

VENDIM 
 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 
 

Ilir PANDA   Kryesues 
Albana BOKSI  Anëtare 
Sandër Simoni  Anëtar 

 
më datë 16.12.2021, mori në shqyrtim kërkesën civile nr. 6, që u përket palëve: 

 
KËRKUES: Zyra Përmbarimore Private ARB 

 
OBJEKTI:  Konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm të gjykimit. 
 
BAZA LIGJORE:  Nenet 399/1 – 399/9 e vijues të Kodit të Procedurës Civile. 
 
Në çështjen civile:  
 
PADITËS:    Zyra Përmbarimore Private ARB 
 
E PADITUR:   Banka e Tiranës sh.a 
 
OBJEKTI: Detyrimin e Banka e Tiranës që të shpërblejë paditësin 

Shoqërinë ARB sh.p.k, për dëmin pasuror dhe jopasuror të 
shkaktuar nga veprimet me faj, fitimin e munguar dhe kamatat 
ligjore sipas normës TRIBOR njëditor të vendosur nga Banka e 
Shqipërisë, deri në datën e ekzekutimit të këtij vendimi. 

 
KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 
pasi dëgjoi relatimin e gjyqtares Albana Boksi, dhe si bisedoi çështjen në tërësi, 

 
VËREN: 

 
I.  Rrethanat e çështjes. 

 
1. Në Gjykatën e Lartë është regjistruar kërkesa me nr. 6, datë 30.12.2020, me objekt 

konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm të gjykimit, sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse. 
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Pala kërkuese i është drejtuar gjykatës në vitin 2014 me kërkesën me objekt: “Detyrimin e 
Banka e Tiranës që të shpërblejë paditësin Shoqërinë ARB sh.p.k, për dëmin pasuror dhe 
jopasuror të shkaktuar nga veprimet me faj, fitimin e munguar dhe kamatat ligjore sipas 
normës TRIBOR njëditor të vendosur nga Banka e Shqipërisë, deri në datën e ekzekutimit të 
këtij vendimi”. 

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 8890, datë 16.11.2015 ka 
vendosur: 
“Rrëzimin e kërkesëpadisë së paditësit Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private ARB 
shpk”. 

3. Kundër vendimit të sipërcituar, ka bërë ankim paditësi.  
4. Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 701, datë 23.03.2017 ka vendosur: 
Lënien në fuqi të vendimit nr. 8890, datë 16.11.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë”. 
5. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs pala paditëse Shoqëria Përmbarimore 

ARB shpk është regjistruar në sekretarinë në Gjykatës së Lartë në datën 15.06.2016, me nr. 
regjistri themeltar 11118-02028-00-2016. Kjo çështje civile figuron se është në fazë studimi, 
pranë Gjykatës së Lartë. 

6. Në këto rrethana, kërkuesi Zyra Përmbarimore Private ARB i është drejtuar 
Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, në datën 30.12.2020, me kërkesë për konstatimin e 
shkeljes së afatit të arsyeshëm për gjykimin e mosmarrëveshjes nga Kolegji Civil i Gjykatës 
së Lartë dhe urdhërimin e kolegjit ta procedojë brenda një afati të arsyeshëm. Kërkuesi Zyra 
Përmbarimore Private ARB, ka pretenduar shkeljen e afatit të arsyeshëm në Gjykatën 
e Lartë, duke parashtruar këto shkaqe: 

 Nga Gjykata e Lartë, Kolegji Civil, që ka në fazë studimi çështjen nr. 11118-02028-
00-2016, datë regjistrimi 15.06.2016, konstatojmë shkelje të afatit të arsyeshëm 
bazuar në afatet ligjore të nenit 399/2/1. gërma “b”, të KPC, pasi kanë kaluar mbi 4 
vjet e 6 muaj nga regjistrimi datë 15.06.2016 në Gjykatën e Lartë të çështjes nr. 
11118-02028-00-2016 dhe akoma nuk ka një vendimmarrje për këtë gjykim duke i 
passjellë palës kërkuese/paditëse ARB dëme të mëdha pasi Zyra Përmbarimore 
Private ARB, e ushtron aktivitetin bazuar në legjislacionin në fuqi konkretisht Kodin 
e Procedurës Civile, ligjit nr. 26/2019, datë 08.05.2019 “Për Shërbimin Përmbarimor 
Gjyqësor Privat”, aktet ligjore e nënligjore që janë dhe mund të dalin për zbatim; 
objekti i aktivitetit të ARB të regjistruar dhe në Qendrën Kombëtare të Biznesit është 
si më poshtë: “Ekzekutimi i titujve ekzekutive sipas legjislacionit në fuqi dhe 
veçanërisht KPC dhe ligjit 26/2019 “Për Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Privat”, 
siç mund të ndryshojë si dhe akteve nënligjore në zbatim të tij, si edhe çdo aktivitet 
tjetër të ligjshëm, që është i nevojshëm për realizimin e objektit të mësipërm”, si dhe 
ARB është një markë e regjistruar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Patentave dhe 
Markave, regjistruar sipas nenit 154, pika 5, e ligjit nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për 
Pronësinë Industriale”. 

 Nga Gjykata e Lartë kemi shkelje afatit të arsyeshëm pasi bazuar në nenin 6/1 të 
Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, 
parashikon duke përcaktuar dhe detyruar se: Sa parashikohet prej legjislacionit të 
brendshëm, kombëtar dhe vendor, i zbatueshëm ky në çështjen konkrete të regjistruar 
pranë Gjykatës së Lartë më datë 15.06.2016, rezulton se tashmë prej këtij autoriteti 
gjyqësor janë tejkaluar afatet ligjore të parashikuara për gjykimin e çështjes. 

 Në rastin konkret nuk konstatohet se ekziston ndonjë prej rasteve ekzistenca e të 
cilave do të justifikonte zgjatjen e afatit të gjykimit përtej periudhës maksimale 2 (dy) 
vjeçare. Siç u përmend, asnjë prej shkaqeve ligjore, të parashikuara prej ligjit nuk 
vërtetohet, të tilla si: 



3 
 

 Prej Gjykatës së Lartë nuk është marrë asnjë vendim për pezullimin e gjykimit për 
çështjen në fjalë; 

 Asnjëra prej palëve nuk ka paraqitur ndonjë kërkesë për shtyrje të gjykimit për 
çfarëdo shkaku ligjor; 

 Nuk ka ekzistuar asnjë rrethanë e cila objektivisht t’i ketë diktuar gjykatës (Gjykatës 
së Lartë) pamundësinë e gjykimit të çështjes. 

 Tejzgjatjen e gjykimit të çështjes është pasojë vetëm e qëndrimit të gjykatës. Nuk 
rezulton që procesi të jetë zgjatur përtej afateve të ligjshme si rrjedhojë e veprimeve 
apo qëndrimit të vetë palëve pjesëmarrëse në çështje apo të përfaqësuesve të tyre. 
Fakti është që pas regjistrimit të çështjes pranë Gjykatës së Lartë prej kësaj të fundit 
nuk është kryer asnjë veprim procedurial, dhe çështja gjyqësore ndodhet ende në fazë 
studimi dhe në pritje për të kaluar për shqyrtim në Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 

 Fakti që aktualisht në Shqipëri po zhvillohet një reformë e thellë e sistemit gjyqësor 
(vetting) dhe si rrjedhojë hallka të rëndësishme të prekura nga ky proces janë prej disa 
kohësh jofunksionale, duke përfshirë por pa u kufizuar edhe në Gjykatën e Lartë, nuk 
mund të shërbejë si bazë për justifikimin e cënimit të të drejtës së kërkuesit/paditësit 
ARB për të patur dhe gëzuar një proces të rregullt brenda një afati të arsyeshëm, për 
aq dhe si legjislacioni i brendshëm, kombëtar dhe vendor parashikon duke përcaktuar 
dhe detyruar. 

 Qëndrimi i Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut (GjEDNj) është konsistent dhe 
i qartë në lidhje me çështje të kësaj natyre. Konkretisht GjEDNJ ka mbajtur qëndrim 
se: - “shteti nuk, mundet të justifikojë vonesat e ndodhura thjesht me faktin se është 
duke planifikuar apo realizuar reformë në sistemin gjyqësor (shih vendimin e 
GjEDNJ, datë 23.04.1998, Fissanoti vs. Italisë dhe vendimet Vocaturo vs. Italisë 
(kërkesa nr. 11891 /85. 24 Maj 1991), G.H. vs. Austrisë (kërkesa nr. 31266/96. 03 
Tetor 2000), Rajak vs. Kroacisë (kërkesa nr. 19706/99. 28 Qershor 2001) përcaktojnë 
se i përket Shteteve Palë që të organizojnë sistemet e tyre ligjore në mënyrë të atillë 
që gjykatat e tyre të mund të garantojnë të drejtën e çdokujt që, brenda një afati të 
arsyeshëm, të ketë një vendim përfundimtar në lidhje me mosmarrëveshje mbi të 
drejta dhe detyrime civile (miratuar me ligjin nr. 8137, datë 31.07.1996 “Për 
ratifikimin e Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive 
Themelore (sipas dekretit nr. 1573, datë 02.08.1996 të Presidentit të Republikës së 
Shqipërisë), botuar në fletoren zyrtare nr. 20 të vitit 1996). 

 Në konkluzion të sa u parashtrua në këtë kërkesë rezulton evident fakti që Gjykata e 
Lartë ka shkelur Nenin 42/2 i Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, dhe nenin 6/1 
të Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut. Tejkalimi i 
afatit ligjor, normalisht dhe logjikisht i arsyeshëm për gjykimin e çështjes prej 
autoritetit më të lartë dhe përfundimtar në hierarkinë e sistemit gjyqësor ka cënuar në 
mënyrë domethënëse të drejtat e kërkuesit/paditësit dhe i kanë sjellë atij pasoja në 
imazhin dhe reputacionin si zyrë përmbarimore që ka gati 10 (dhjetë) vite që ushtron 
aktivitetin e ekzekutimit të titujve ekzekutive sipas legjislacionit në fuqi. 

 Përsa u argumentua më lart, procedura e gjykimit të çështjes është tejzgjatur pa të 
drejtë nga Gjykata e Lartë ndërsa kërkuesi/paditësi Zyra e Përmbarimit Privat ARB 
nuk ka pasur asnjë ndikim dhe nuk ka shkaktuar asnjë pengesë për mospasjen o një 
vendimmarrje, në këto kushto të konstatohet shkelja e afatit të arsyeshëm dhe 
përshpejtimi i procedurës së gjykimit nga kolegji tjetër i Gjykatës së Lartë për sa i 
përket çështjes me nr. 11118-02028-00-2016, datë regjistrimi 15.06.2016, në lidhje 
me vendimin nr. 8890, datë 16.11.2015, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë 
në fuqi me vendimin nr. 701, datë 23.03.2017 të Gjykatës së Apelit Tirane; dhe të 
urdhërohet Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë që ka të regjistruar çështjen me nr. 
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11118-02028-00-2016, datë regjistrimi 15.06.2016 të procedojë brenda një afati të 
arsyeshëm të shqyrtimit të kësaj çështjeje. 

 Pra, nga praktikat gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese, Kushtetuta, praktika gjyqësore e 
GjE.DNj Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut, duhet të ishte vijuar me pasjen 
e një vendimmarrje të caktuar për sa kërkuar me “rekurs” nga pala kërkuese/paditëse 
ARB por vijohet që kjo çështje të jetë pa vendimmarrje dhe nga pala kërkuese 
kërkohet që të urdhërohet edhe marrja e masave që të procedohet sa më parë për 
kalimin e çështjes për shqyrtim nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë. 
7. Sipas kërkesës së drejtuar nga Kancelari i Gjykatës, me shkresën nr. 2707 prot., 

datë 29.07.2021, gjyqtari relator ka parashtruar mendimin e tij me shkrim (nr. 2707/1 prot, 
datë 02.08.2021), duke argumentuar se pranë Gjykatës së Lartë gjenden për shqyrtim rreth 
18000 çështje civile dhe pranë Kolegjit Civil ka dy gjyqtarë relatorë. Aktualisht, po 
shqyrtohen çështje të hershme në kohë, sipas datës së regjistrimit, si kriter ligjor i parashikuar 
në nenin 460 të KPC, ku më e hershmja daton prej vitit 2010. Konkretisht, Kolegji Civil po 
shqyrton në dhomë këshillimi çështje të regjistruara në vitet 2010, 2011, 2012, 2013, të cilat 
kanë kaluar për tu shqyrtuar në seancë gjyqësore dhe po ashtu, çështje të regjistruara në vitin 
2014 dhe 2015 në dhomë këshillimi.  

8. Gjyqtari relator ka argumentuar se çështja konkrete është regjistruar në vitin 2016. 
Për shkak të numrit të madh të çështjeve më të hershme në kohë, nuk mund ti jepet përparësi 
shqyrtimit të saj. Për më tepër, në rastin konkret nuk paraqiten shkaqe të veçanta për 
përshpejtimin e saj, që të prevalojnë mbi kriterin e radhës së regjistrimit, referuar vendimit nr. 
78, datë 30.5.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

9. Së fundi, gjyqtari relator ka argumentuar se në rastin konkret gjen zbatim neni 
399/2, pika 3 të KPC, sipas të cilit në kohëzgjatjen e afatit të gjykimit nuk llogaritet koha kur 
çështja është pezulluar për shkaqe ligjore ose kur shfaqen rrethana të pamundësisë objektive 
në procedim. Në rastin konkret, Gjykata e Lartë është në kushtet e pamundësisë objektive për 
shqyrtimin e kësaj çështje për shkak të volumit të madh të dosjeve dhe shkurtimit të 
gjyqtarëve. 
 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 
 

10. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) konstaton se kërkesa është 
paraqitur nga një subjekt i legjitimuar. Kërkuesit rezultojnë të jenë në cilësinë e palës 
paditëse në procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar çështja me nr. 11118-02028-00-
2016, datë regjistrimi 15.06.2016, në Gjykatën e Lartë. 

11. Kolegji vlerëson se parimi i gjykimit brenda afatit të arsyeshëm ka një rëndësi 
themelore për gjykimin civil, pasi përbën dhe një nga elementët e procesit të rregullt ligjor të 
parashikuar në nenin 6 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Shkalla e respektimit 
të parimit të gjykimit brenda një afati të arsyeshëm përcakton në mënyrë të ndjeshme dhe 
efektivitetin e procesit gjyqësor. (Shih vendimin H. kundër Francës, datë 24.10.1989 të 
GJEDNJ) 

12. Jurisprudenca e konsoliduar e GJEDNJ ka identifikuar disa elemente përbërëse të 
standardit të gjykimit brenda një afatit të arsyeshëm të çështjes. 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. Kolegji vlerëson se, në vlerësimin e kompleksitetit të çështjes merr në konsideratë 
të gjithë faktorët dhe elementet që kanë të bëjnë me çështjen, natyrën e interesave të përfshira 
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në të, rëndësinë e fakteve, rëndësinë e zgjidhjes ligjore, numri i personave të akuzuar dhe i 
dëshmitarëve, elementet ndërkombëtarë, lidhja e çështjes me çështje të tjera dhe ndërhyrja e 
personave të tjerë në procedure. (Shih vendimin Trggiani kundër Italisë datë 19.02.1991; 
Manieri kundër Italisë dt. 27.02.1992, Stefancic kundër Sllovenisë, datë 25.10.2012 të 
GJEDNJ) 

14. Për sa i përket sjelljes së kërkuesit, Kolegji çmon se ky kriter lidhet me mënyrën 
se si janë sjellë palët në proces ndaj procedimit. Kujdesin e treguar prej tyre për përfundimin 
e procesit, pengesat që ata kanë krijuar dhe faktorë të tjerë që janë të lidhur me veprimet ose 
mosveprimet e tyre që kanë ndikuar në ecurinë e procesit. Megjithatë, kjo duhet vlerësuar rast 
pas rasti vlerëson gjykata, pasi një person nuk është i detyruar të bashkëpunojë me autoritetet 
proceduese në mënyrë aktive për të përshpejtuar procedurat gjyqësore që çojnë në dënimin e 
tij. (shih vendimin Eckkle kundër Republikës Federale Gjermane, dt. 15.07.1982 të GJEDNJ) 

15. Kolegji vlerëson se, për sa i përket sjelljes së autoriteteve për vlerësimin e 
kohëzgjatjes së afatit të arsyeshëm të gjykimit, GJEDNJ ka vlerësuar se vetëm vonesat që i 
atribuohen shtetit mund të merren parasysh. Këto vonesa mund të shkaktohen ose nga 
autoritetet gjyqësore ose nga autoritetet administrative. Shkaqe të kësaj natyre në 
jurisprudencën e GJEDNJ janë vënë në dukje 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, çështja për të cilën kërkohet 
konstatimi i shkeljes se afatit të arsyeshëm e ka kaluar afatin e shqyrtimit në Gjykatën e 
Lartë, siç përcaktohet në nenin 399/2, pika 1, shkronja “b”, të Kodit të Procedurës Civile (2 
vite), pasi nga regjistrimi i çështjes në Gjykatën e Lartë dhe deri në paraqitjen e kësaj kërkese 
ka kaluar një kohë prej rreth 5 vite e 6 muaj.  Duke marrë në vlerësim standardet e 
përcaktuara nga jurisprudenca e GJEDNJ në lidhje me afatin arsyeshëm, nuk rezulton që 
çështja objekt gjykimi të jetë pezulluar, të jetë shtyrë gjykimi për shkak të kërkesave të palës 
kërkuese. Po kështu, që nga regjistrimi i çështjes në Gjykatën e Lartë e deri në momentin e 
paraqitjes se kërkesës nuk është kryer asnjë veprim procedural. 

17. Kolegji vlerëson se, në lidhje me mosveprimin e gjykatës që nga momenti i 
depozitimit të çështjes/rekursit e deri në datën që kërkuesi ka paraqitur kërkesën për 
konstatimin e shkeljes së afatit të shqyrtimit, duhet mbajtur në konsideratë ngarkesa totale e 
Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë si dhe ngarkesa e gjyqtarit relator të çështjes. Në lidhje me 
çështjen objekt gjykimi u konstatua se gjyqtari relator i kësaj çështje ka ndryshuar disa herë, 
si pasojë e shkarkimit nga detyra, të gjyqtareve/relatore të caktuar me parë, me vendimin e 
Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Pas rishortimit të çështjeve ajo ka kaluar me gjyqtarin 
relator, Ervin Pupe. 

18. Kolegji vlerëson të theksojë se vonesa në shqyrtimin e çështjes konkrete objekt 
gjykimi, është rrjedhojë 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. Këto vështirësi 
janë proporcionale në raport me të mirën e përgjithshme që padyshim krijon procesi i 
reformës. 

19. Komisioni i Venecias ka theksuar se reforma në drejtësi, procesi i verifikimit të 
gjyqtarëve/prokurorëve në Shqipëri, ishte e domosdoshme edhe nëse do të sillte pasoja të 
paparashikuara. Përveç aspekteve të padyshimta pozitive mbi cilësinë e gjyqësorit në planin 
afatgjatë, në një periudhë afatshkurtër procesi i verifikimit ndikon në numrin e gjyqtarëve 
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aktiv në sistem duke shkaktuar problem të përkohshme praktike derisa të bëhet zëvendësimi i 
tyre (Shih: European Commission for Democracy through laë (Venice Commision) Albania) 
opinion on the appointment of judges to the Contitucional Court). 

20. Kolegji vlerëson se, rrethanat e mësipërme janë pasur në vëmendje edhe nga 
ligjvënësi në kohën e miratimit të ndryshimeve ligjore, konkretisht me ligjin nr. 38/2017 të 
Kodit të Procedurës Civile duke parashikuara Kreun X “Gjykimi i kërkesave për konstatimin 
e shkeljes së afatit të arsyeshëm përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit”. Neni 
399/2 pika 3 e Kodit të Procedurës Civile parashikon: “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.” Kolegji çmon se, legjislatori me ndryshimet e Kodit të 
Procedurës Civile ka parashikuar shprehimisht rrethanat e “pamundësisë objektive” për 
respektimin e afateve në kohëzgjatjen e gjykimit si një shkak objektiv që shkarkon nga 
përgjegjësia për tejkalimin e afatit të fiksuar në nenin 399/2 pika 2 të Kodit të Procedurës 
Civile. Gjatë kësaj kohe përfshihet edhe periudha e kufizimit të veprimtarisë gjyqësore, për 
shkak të pandemisë, e cila solli një vonesë rreth tre mujore në vitin 2020 (u pezulluan afatet), 
gjë e cila mbahet parasysh në vlerësimin e kësaj kërkese. 

21. Për sa më sipër, rezulton se mosveprimi i gjykatës deri në momentin e paraqitjes 
së kësaj kërkese nuk ka ndodhur për shkaqe subjektive që lidhen me vlerësime dhe qëndrime 
abuzive të gjyqtarit relator. Rezulton se shqyrtimi i çështjeve në Gjykatën e Lartë bëhet duke 
marrë në konsideratë çështjen më të hershme të regjistruar, si dhe kritere të tjera ligjore që 
justifikojnë shqyrtimin me përparësi. Kolegji vlerëson se duke marrë në konsideratë rastet që 
GJEDNJ ka përcaktuar se çfarë përbën sjellje të gjykatës, e cila ndikon në cenimin e parimit 
të gjykimit brenda një afati të arsyeshëm, vlerësohet se rastet kur gjykata është në pamundësi 
objektive dhe pa vullnetin e saj, për të gjykuar brenda një afati të arsyeshëm, për shkak të 
ngarkesës së madhe, akumulimit ndër vite të dosjeve penale në gjykatë, shkurtimit të numrit 
të gjyqtarëve në sistem, nuk përbëjnë cenim apriori të këtij standardi. Gjyqtari relator ka 
marrë masat e nevojshme duke përcaktuar dhe kritere transparente për nxjerrjen për gjykim të 
çështjeve sipas radhës së vjetërsisë së tyre.  

22. Në rrethanat e parashtruara, Kolegji arrin në përfundimin se, në referim të nenit 
399/8, të Kodit të Procedurës Civile duhet të vendoset rrëzimi i kërkesës të paraqitur nga 
kërkuesja Zyra Përmbarimore Private ARB. 

 
PËR KËTO ARSYE, 

 
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin 399/7 pika 3 të Kodit të Procedurës Civile, 
 

VENDOSI: 
 
   Rrëzimin e kërkesës. 

 
Tiranë, më 16.12.2021 

  
  ANËTARE             ANËTAR       KRYESUES 
 
Albana BOKSI       Sandër SIMONI          Ilir PANDA 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 7 i Regjistrit Themeltar 

Nr. 7 i Vendimit 

 

VENDIM 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ilir PANDA   - Kryesues 

Albana BOKSI  - Anëtar 

Sandër Simoni  - Anëtar 

 

më datë 16.12.2021, mori në shqyrtim kërkesën civile nr. 7, që u përket palëve: 

 

KËRKUES: Zyra Përmbarimore Private ARB 

 

OBJEKTI:  Konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm të gjykimit. 

 

BAZA LIGJORE:  Nenet 399/1 – 399/9 e vijues të Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen civile:  

 

PADITËS:    Zyra Përmbarimore Private ARB 

 

E PADITUR:   Banka e Tiranës sha 

 

OBJEKTI: Detyrimin e shpërblimit të dëmit pasuror dhe jopasuror 

shkaktuar nga veprimet me faj, në masën 10 milion lekë, fitimin 

e munguar, si dhe kamatat ligjore. 

 

KOLEGJI CIVIL  

 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ilir PANDA dhe si e bisedoi çështjen në tërësi, 

 

VËREN: 

 

I.   Rrethanat e çështjes. 

 

1. Rezulton se pranë Gjykatës së Lartë, është regjistruar kërkesa me nr. 7, datë 

30.12.2020, me objekt konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm të gjykimit, sikurse 

pasqyrohet në pjesën hyrëse. 
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2. Pala kërkuese i është drejtuar gjykatës në vitin 2014 me kërkesën me objekt: 

“Detyrimin e shpërblimit të demit pasuror dhe jopasuror shkaktuar nga veprimet me faj, në 

masën 10 milion lekë, fitimin e munguar, si dhe kamatat ligjore”. 

3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 1472, datë 16.11.2015, ka 

vendosur: 

“Rrëzimin e kërkesëpadisë së paditësit Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private ARB 

shpk”. 

4. Kundër vendimit të sipërcituar, ka bërë ankim paditësi.  

5. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 513, datë 23.03.2017, ka vendosur: 

Lënien në fuqi të vendimit nr. 1472, datë 16.11.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë”. 

6. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs pala paditëse Shoqëria Përmbarimore 

ARB shpk është regjistruar në sekretarinë në Gjykatës së Lartë në datën 14.09.2017, me nr. 

regjistri themeltar 11243-02837-00-2017, dhe është në fazë studimi. 

7. Kërkuesi Zyra Përmbarimore Private ARB ka pretenduar shkeljen e afatit të 

arsyeshëm në Gjykatën e Lartë duke parashtruar këto shkaqe: 

 Nga Gjykata e Lartë, Kolegji Civil, që ka në fazë studimi çështjen nr. 11243-02837-

00-2017, datë regjistrimi 14.09.2017, konstatojmë shkelje të afatit të arsyeshëm 

bazuar në afatet ligjore të nenit 399/2/1. gërma “b”, të KPC, pasi kanë kaluar mbi 3 

vjet e 3 muaj nga regjistrimi datë 14.09.2017 në Gjykatën e Lartë të çështjes nr. 

11243-02837-00-2017 dhe akoma nuk ka një vendimmarrje për këtë gjykim duke i 

passjellë palës kërkuese/paditëse ARB dëme të mëdha pasi Zyra Përmbarimore 

Private ARB, e ushtron aktivitetin bazuar në legjislacionin në fuqi konkretisht Kodin 

e Procedurës Civile, Ligjit nr. 26/2019, datë 08.05.2019 “Për Shërbimin Përmbarimor 

Gjyqësor Privat”, aktet ligjore e nënligjore që janë dhe mund të dalin për zbatim; 

objekti i aktivitetit të ARB të regjistruar dhe në Qendrën Kombëtare të Biznesit është 

si më poshtë: “Ekzekutimi i titujve ekzekutive sipas legjislacionit në fuqi dhe 

veçanërisht KPC dhe ligjit 26/2019 “Për Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Privat”, 

siç mund të ndryshojë si dhe akteve nënligjore në zbatim të tij, si edhe çdo aktivitet 

tjetër të ligjshëm, që është i nevojshëm për realizimin e objektit të mësipërm”, si dhe 

ARB është një markë e regjistruar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Patentave dhe 

Markave, regjistruar sipas nenit 154, pika 5, e ligjit 9947, datë 07.07.2008 “Për 

Pronësinë Industriale”. 

 Nga Gjykata e Lartë kemi shkelje afatit të arsyeshëm pasi bazuar në nenin 6/1 të 

Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, 

parashikon duke përcaktuar dhe detyruar se: Sa parashikohet prej legjislacionit të 

brendshëm, kombëtar dhe vendor, i zbatueshëm ky në çështjen konkrete të regjistruar 

pranë Gjykatës së Lartë më datë 14.09.2017, rezulton se tashmë prej këtij autoriteti 

gjyqësor janë tejkaluar afatet ligjore të parashikuara për gjykimin e çështjes. 

 Në rastin konkret nuk konstatohet se ekziston ndonjë prej rasteve ekzistenca e të 

cilave do të justifikonte zgjatjen e afatit të gjykimit përtej periudhës maksimale 2 (dy) 

vjeçare. Siç u përmend, asnjë prej shkaqeve ligjore, të parashikuara prej ligjit nuk 

vërtetohet, të tilla si: 

a) Prej Gjykatës së Lartë nuk është marrë asnjë vendim për pezullimin e gjykimit 

për çështjen në fjalë; 

b) Asnjëra prej palëve nuk ka paraqitur ndonjë kërkesë për shtyrje të gjykimit për 

çfarëdo shkaku ligjor; 

c) Nuk ka ekzistuar asnjë rrethanë e cila objektivisht t’i ketë diktuar gjykatës 

(Gjykatës së Lartë) pamundësinë e gjykimit të çështjes. 
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 Tejzgjatjen e gjykimit të çështjes është pasojë vetëm e qëndrimit të gjykatës. Nuk 

rezulton që procesi të jetë zgjatur përtej afateve të ligjshme si rrjedhojë e veprimeve 

apo qëndrimit të vetë palëve pjesëmarrëse në çështje apo të përfaqësuesve të tyre. 

Fakti është që pas regjistrimit të çështjes pranë Gjykatës së Lartë prej kësaj të fundit 

nuk është kryer asnjë veprim procedurial, dhe çështja gjyqësore ndodhet ende në fazë 

studimi dhe në pritje për të kaluar për shqyrtim në Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 

 Fakti që aktualisht në Shqipëri po zhvillohet një reformë e thellë e sistemit gjyqësor 

(vetting) dhe si rrjedhojë hallka të rëndësishme të prekura nga ky proces janë prej disa 

kohësh jofunksionale, duke përfshirë por pa u kufizuar edhe në Gjykatën e Lartë, nuk 

mund të shërbejë si bazë për justifikimin e cënimit të të drejtës së kërkuesit/paditësit 

ARB për të patur dhe gëzuar një proces të rregullt brenda një afati të arsyeshëm, për 

aq dhe si legjislacioni i brendshëm, kombëtar dhe vendor parashikon duke përcaktuar 

dhe detyruar. 

 Qëndrimi i Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut (GjEDNj) është konsistent dhe 

i qartë në lidhje me çështje të kësaj natyre. Konkretisht GjEDNJ ka mbajtur qëndrim 

se: - “shteti nuk, mundet të justifikojë vonesat e ndodhura thjesht me faktin se është 

duke planifikuar apo realizuar reformë në sistemin gjyqësor (shih vendimin e 

GjEDNJ, datë 23.04.1998, Fissanoti vs. Italisë dhe vendimet Vocaturo vs. Italisë 

(kërkesa nr. 11891 /85. 24 Maj 1991), G.H. vs. Austrisë (kërkesa nr. 31266/96. 03 

Tetor 2000), Rajak vs. Kroacisë (kërkesa nr. 19706/99. 28 Qershor 2001) përcaktojnë 

se i përket Shteteve Palë që të organizojnë sistemet e tyre ligjore në mënyrë të atillë 

që gjykatat e tyre të mund të garantojnë të drejtën e çdokujt që, brenda një afati të 

arsyeshëm, të ketë një vendim përfundimtar në lidhje me mosmarrëveshje mbi të 

drejta dhe detyrime civile (miratuar me ligjin nr. 8137, datë 31.07.1996 “Për 

ratifikimin e Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive 

Themelore (sipas dekretit nr. 1573, datë 02.08.1996 të Presidentit të Republikës së 

Shqipërisë), botuar në fletoren zyrtare nr. 20 të vitit 1996). 

 Në konkluzion të sa u parashtrua në këtë kërkesë rezulton evident fakti që Gjykata e 

Lartë ka shkelur Nenin 42/2 i Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, dhe nenin 6/1 

të Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut. Tejkalimi i 

afatit ligjor, normalisht dhe logjikisht i arsyeshëm për gjykimin e çështjes prej 

autoritetit më të lartë dhe përfundimtar në hierarkinë e sistemit gjyqësor ka cënuar në 

mënyrë domethënëse të drejtat e kërkuesit/paditësit dhe i kanë sjellë atij pasoja në 

imazhin dhe reputacionin si zyrë përmbarimore që ka gati 10 (dhjetë) vite që ushtron 

aktivitetin e ekzekutimit të titujve ekzekutive sipas legjislacionit në fuqi. 

 Përsa u argumentua më lart, procedura e gjykimit të çështjes është tejzgjatur pa të 

drejtë nga Gjykata e Lartë ndërsa kërkuesi/paditësi Zyra e Përmbarimit Privat ARB 

nuk ka pasur asnjë ndikim dhe nuk ka shkaktuar asnjë pengesë për mospasjen o një 

vendimmarrje, në këto kushto të konstatohet shkelja e afatit të arsyeshëm dhe 

përshpejtimi i procedurës së gjykimit nga kolegji tjetër i Gjykatës së Lartë për sa i 

përket çështjes me nr. 11243-02837-00-2017, datë regjistrimi 14.09.2017, në lidhje 

me vendimin nr. 1472, datë 16.11.2015, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë 

në fuqi me vendimin nr. 513, datë 23.03.2017 të Gjykatës së Apelit Tirane; dhe të 

urdhërohet Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë që ka të regjistruar çështjen me nr. 

11243-02837-00-2017, datë regjistrimi 14.09.2017 të procedojë brenda një afati të 

arsyeshëm të shqyrtimit të kësaj çështjeje. 

 Pra, nga praktikat gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese, Kushtetuta, praktika gjyqësore e 

GjE.DNj Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut, duhet të ishte vijuar me pasjen 

e një vendimmarrje të caktuar për sa kërkuar me “rekurs” nga pala kërkuese/paditëse 

ARB por vijohet që kjo çështje të jetë pa vendimmarrje dhe nga pala kërkuese 
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kërkohet që të urdhërohet edhe marrja e masave që të procedohet sa më parë për 

kalimin e çështjes për shqyrtim nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë. 

8. Në këto rrethana, kërkuesi i është drejtuar Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, në 

datën 30.12.2020, me kërkesë për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm për gjykimin e 

mosmarrëveshjes nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë dhe urdhërimin e kolegjit ta procedojë 

brenda një afati të arsyeshëm. 

9. Sipas kërkesës së drejtuar nga Kancelari i Gjykatës, me shkresën nr. 2707 prot., 

datë 29.07.2021, gjyqtari relator ka parashtruar mendimin e tij me shkrim (nr. 2707/1 prot., 

datë 02.08.2021), duke argumentuar se pranë Gjykatës së Lartë gjenden për shqyrtim rreth 

18000 çështje civile dhe pranë Kolegjit Civil ka dy gjyqtarë relatorë. Aktualisht po 

shqyrtohen çështje të hershme në kohë, sipas datës së regjistrimit, si kriter ligjor i parashikuar 

në nenin 460 të KPC, ku më e hershmja daton prej vitit 2010. Konkretisht, Kolegji Civil po 

shqyrton në dhomë këshillimi çështje të regjistruara në vitet 2010, 2011, 2012, 2013, të cilat 

kanë kaluar për tu shqyrtuar në seancë gjyqësore dhe po ashtu, çështje të regjistruara në vitin 

2014 dhe 2015 në dhomë këshillimi.  

10. Gjyqtari relator ka argumentuar se çështja konkrete është regjistruar në vitin 2017. 

Për shkak të numrit të madh të çështjeve më të hershme në kohë, nuk mund ti jepet përparësi 

shqyrtimit të saj. Për më tepër, në rastin konkret nuk paraqiten shkaqe të veçanta për 

përshpejtimin e saj, që të prevalojnë mbi kriterin e radhës së regjistrimit, referuar vendimit nr. 

78, datë 30.5.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

11. Së fundi, gjyqtari relator ka argumentuar se në rastin konkret gjen zbatim neni 

399/2, pika 3 të KPC, sipas të cilit në kohëzgjatjen e afatit të gjykimit nuk llogaritet koha kur 

çështja është pezulluar për shkaqe ligjore ose kur shfaqen rrethana të pamundësisë objektive 

në procedim. Në rastin konkret, Gjykata e Lartë është në kushtet e pamundësisë objektive për 

shqyrtimin e kësaj çështje për shkak të volumit të madh të dosjeve dhe shkurtimit të 

gjyqtarëve. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

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

paraqitur nga një subjekt i legjitimuar. Kërkuesit rezultojnë të jenë në cilësinë e palës 

paditëse në procesin gjyqësor për të cilin është regjistruar çështja me nr. 11243-02837-00-

2017, datë regjistrimi 14.09.2017, në Gjykatën e Lartë. 

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

themelore për gjykimin civil,  pasi përbën dhe një nga elementet e procesit të rregullt ligjor të 

parashikuar në nenin 6 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Shkalla e respektimit 

të parimit të gjykimit brenda një afati të arsyeshëm përcakton në mënyrë të ndjeshme dhe 

efektivitetin e procesit gjyqësor. (Shih vendimin H. kundër Francës, datë 24.10.1989, të 

GJEDNJ) 

14. Jurisprudenca e konsoliduar e GJEDNJ ka identifikuar disa elemente përbërëse të 

standardit të gjykimit brenda një afatit të arsyeshëm të çështjes. 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) 

15. Kolegji vlerëson se në vlerësimin e kompleksitetit të çështjes merr në konsideratë 

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

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

dëshmitarëve, elementet ndërkombëtarë, lidhja e çështjes me çështje të tjera dhe ndërhyrja e 
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personave të tjerë në procedure. (Shih vendimin Triggiani kundër Italisë, datë 19.02.1991; 

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

GJEDNJ) 

16. Për sa i përket sjelljes së kërkuesit, Kolegji çmon se ky kriter lidhet me mënyrën 

se si janë sjellë palët në proces ndaj procedimit. Kujdesin e treguar prej tyre për përfundimin 

e procesit, pengesat që ata kanë krijuar dhe faktorë të tjerë që janë të lidhur me veprimet ose 

mosveprimet e tyre që kanë ndikuar në ecurinë e procesit. Megjithatë, kjo duhet vlerësuar rast 

pas rasti vlerëson gjykata, pasi një person nuk është i detyruar të bashkëpunojë me autoritetet 

proceduese në mënyrë aktive për të përshpejtuar procedurat gjyqësore që çojnë në dënimin e 

tij. (shih vendimin Eckkle kundër Republikës Federale Gjermane, dt. 15.07.1982 të GJEDNJ) 

17. Kolegji vlerëson se, për sa i përket sjelljes së autoriteteve për vlerësimin e 

kohëzgjatjes së afatit të arsyeshëm të gjykimit, GJEDNJ ka vlerësuar se vetëm vonesat që i 

atribuohen shtetit mund të merren parasysh. Këto vonesa mund të shkaktohen ose nga 

autoritetet gjyqësore ose nga autoritetet administrative. Shkaqe të kësaj natyre në 

jurisprudencën e GJEDNJ janë vënë në dukje 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 Ewing 

kundër Mbretërisë së Bashkuar) 

18. Në çështjen objekt gjykimi, Kolegji konstaton se, çështja për të cilën kërkohet 

konstatimi i shkeljes se afatit të arsyeshëm e ka kaluar afatin e shqyrtimit në Gjykatën e 

Lartë, siç përcaktohet në nenin 399/2, pika 1, shkronja “b”, të Kodit të Procedurës Civile (2 

vite), pasi nga regjistrimi i çështjes në Gjykatën e Lartë dhe deri në paraqitjen e kësaj kërkese 

ka kaluar një kohë prej rreth 4 vite e 4 muaj.  

19. Duke marrë në vlerësim standardet e përcaktuara nga jurisprudenca e GJEDNJ në 

lidhje me afatin arsyeshëm, nuk rezulton që çështja objekt gjykimi të jetë pezulluar, të jetë 

shtyrë gjykimi për shkak të kërkesave të palës kërkuese. Po kështu, që nga regjistrimi i 

çështjes në Gjykatën e Lartë e deri në momentin e paraqitjes se kërkesës nuk është kryer 

asnjë veprim procedural. 

20. Kolegji vlerëson se në lidhje me mosveprimin e gjykatës që nga momenti i 

depozitimit të çështjes/rekursit e deri në datën që kërkuesi ka paraqitur kërkesën për 

konstatimin e shkeljes së afatit të shqyrtimit, duhet mbajtur në konsideratë ngarkesa totale e 

Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë si dhe ngarkesa e gjyqtarit relator të çështjes. Në lidhje me 

çështjen objekt gjykimi u konstatua se gjyqtari relator i kësaj çështje ka ndryshuar disa herë, 

si pasojë e shkarkimit nga detyra, të gjyqtareve/relatore të caktuar me parë, me vendimin e 

Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Pas rishortimit të çështjeve ajo i ka kaluar gjyqtarit 

relator, Artur Kalaja. 

21. Kolegji vlerëson të theksojë se vonesa në shqyrtimin e çështjes konkrete objekt 

gjykimi, është rrjedhojë e një problematike të përgjithshme që tejkalon rastin konkret. Përbën 

një fakt të njohur 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. Këto vështirësi janë proporcionale 

në raport me të mirën e përgjithshme që padyshim krijon procesi i reformës. 

22. Komisioni i Venecias ka theksuar se reforma në drejtësi, procesi i verifikimit të 

gjyqtarëve/prokurorëve në Shqipëri, ishte e domosdoshme edhe nëse do të sillte pasoja të 

paparashikuara. Përveç aspekteve të padyshimta pozitive mbi cilësinë e gjyqësorit në planin 

afatgjatë, në një periudhë afatshkurtër procesi i verifikimit ndikon në numrin e gjyqtarëve 

aktiv në sistem duke shkaktuar problem të përkohshme praktike derisa të bëhet zëvendësimi i 
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tyre (Shih: European Commission for Democracy through law (Venice Commission) Albania) 

opinion on the appointment of judges to the Contitucional Court). 

23. Kolegji vlerëson se rrethanat e mësipërme janë pasur në vëmendje edhe nga 

ligjvënësi në kohën e miratimit të ndryshimeve ligjore, konkretisht me ligjin nr. 38/2017 

Kodi i Procedurës Civile, duke parashikuar Kreun X “Gjykimi i kërkesave për konstatimin e 

shkeljes së afatit të arsyeshëm përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit”. Neni 

399/2, pika 3 e Kodit të Procedurës Civile parashikon: “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.” Kolegji çmon se legjislatori, me ndryshimet e Kodit të 

Procedurës Civile, ka parashikuar shprehimisht rrethanat e “pamundësisë objektive” për 

respektimin e afateve në kohëzgjatjen e gjykimit si një shkak objektiv që shkarkon nga 

përgjegjësia për tejkalimin e afatit të fiksuar në nenin 399/2 pika 2 të Kodit të Procedurës 

Civile. Gjatë kësaj kohe përfshihet edhe periudha e kufizimit të veprimtarisë gjyqësore, për 

shkak të pandemisë, e cila solli një vonesë rreth tre mujore në vitin 2020 (u pezulluan afatet), 

gjë e cila mbahet parasysh në vlerësimin e kësaj kërkese. 

24. Për sa më sipër, rezulton se mosveprimi i gjykatës deri në momentin e paraqitjes 

së kësaj kërkese nuk ka ndodhur për shkaqe subjektive që lidhen me vlerësime dhe qëndrime 

abuzive të gjyqtarit relator. Rezulton se shqyrtimi i çështjeve në Gjykatën e Lartë bëhet duke 

marrë në konsideratë çështjen më të hershme të regjistruar, si dhe kritere të tjera ligjore që 

justifikojnë shqyrtimin me përparësi. Kolegji, duke marrë në konsideratë rastet që GJEDNJ 

ka përcaktuar se çfarë përbën sjellje të gjykatës e cila ndikon në cenimin e parimit të gjykimit 

brenda një afati të arsyeshëm, vlerëson se rastet kur gjykata është në pamundësi objektive dhe 

pa vullnetin e saj, për të gjykuar brenda një afati të arsyeshëm, për shkak të ngarkesës së 

madhe, akumulimit ndër vite të dosjeve penale në gjykatë, shkurtimit të numrit të gjyqtarëve 

në sistem, nuk përbëjnë cenim apriori të këtij standardi. Gjyqtari relator ka marrë masat e 

nevojshme duke përcaktuar dhe kritere transparente për nxjerrjen për gjykim të çështjeve 

sipas radhës së vjetërsisë së tyre.  

25. Për sa më sipër, Kolegji arrin në përfundimin  se, në referim të nenit 399/8, të 

Kodit të Procedurës Civile, duhet të vendoset rrëzimi i kërkesës të paraqitur nga kërkuesi 

Zyra Përmbarimore Private ARB. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 399/7, pika 3 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

VENDOSI: 

 

Rrëzimin e kërkesës. 

 

Tiranë, më 16.12.2021 

   

    ANËTAR            ANËTAR             KRYESUES 

 

Albana BOKSI       Sandër SIMONI         Ilir PANDA 
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