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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 4  i Regj. Themeltar  

Nr. 4 i Vendimi 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

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

 

 Enton DHIMITRI  -Kryesues 

                                                     Margarita BUHALI  -Anëtare 

                                                     Darjel SINA   -Anëtar 

  

sot, më datën 21.12.2022 mori në shqyrtim, në dhomë këshillimi, çështjen civile me nr. 4 

akti, datë 01.11.2022 që i përket: 

 

KËRKUES:  Fatos Rexho. 

 

OBJEKTI: Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm nga ana e Gjykatës së 

Apelit Tiranë për shqyrtimin e çështjes gjyqësore.  

 

BAZA LIGJORE:  Nenet 28, 299/1-399/12 Kodi i Procedurës Civile; neni 42/2 

Kushtetuta; nenet 6 dhe 13 të KEDNJ; vendimet nr. 35/2021; nr. 

39/2021, paragrafi 43, gjykimi Tsikakis k Gjermanisë, 10 shkurt 2011.    

 

Për çështjen civile që i përket:  

 

PADITËS:   Fatos Rexho. 

 

I PADITUR:  Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor  

   Drejtoria e Administrimit të Paketave Shëndetësore dhe Ekzaminimeve 

Terciare (DAPSHET). 

                

OBJEKTI: Detyrimin e DAPSHET ti shpërblejë paditësit dëmin në masën e 12 

pagave mujore për shkak të ndërprerjes së marrëdhënies së punës pa 

shkaqe të arsyeshme etj.   

 

BAZA LIGJORE:  Ligji nr. 7961/1995 Kodi i Punës etj.  

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 
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       pasi dëgjoi në dhomë këshillimi relatimin e gjyqtarit Enton Dhimitri 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 regjistruar kërkespadia si më lart citohet.  

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 1759, datë 11.03.2019, ka 

vendosur: “Pranimin pjesërisht të kërkespadisë. Detyrimin e palës së paditur Drejtoria e 

Administrimit të Paketave Shëndetësore dhe Ekzaminimeve Terciare (DAPSHET) të 

dëmshpërblejë paditësin Fatos Rexho me 8 (tetë) muaj paga mujore, për shkak të zgjidhjes së 

pa shkaqe të arsyeshme të kontratës së punës. Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër. …”.  

3. Kundër vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor ka paraqitur ankim në datën 

21.3.2019, pala paditëse Fatos Rexho. Në datën 11.04.2019 çështja është regjistruar për 

shqyrtim pranë Gjykatës së Apelit Tiranë, me nr. 4927/3996 regj. Them. dhe është në pritje të 

gjykimit. Në datën 12.4.2019 gjyqtar relator i çështjes është caktuar gjyqtari A.Vokshi, 

ndërsa në datën 9.9.2021, për shkak të rishortimit gjyqtar relator është caktuar gjyqtare 

V.Hoxha.  

4. Pala kërkuese i është drejtuar Gjykatës së Apelit Tiranë me kërkesën për konstatimin 

e shkeljes së afatit të arsyeshëm, e cila është regjistruar në datën 11.10.2022, në vijim kërkesa 

i është përcjellë në rrugë administrative Gjykatës së Lartë.  

 

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

 

5. Pala kërkuese Fatos Rexho ka parashtruar këto shkaqe:  

- Referuar dispozitave të Kodit të Procedurës Civile Gjykata e Apelit duhet të kishte 

shqyrtuar mosmarrëveshjen brenda 3 muajve;  

- Vonesa në shqyrtimin e çështjes ka pamundësuar ekzekutimin e vendimit;  

- Kërkesa për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm është e bazuar në ligj sepse 

nga momenti i regjistrimit nuk është caktuar asnjë seancë gjyqësore dhe çështja ka karakter të 

ngutshëm;  

- Kërkesa bazohet në vendimet nr. 35/2021 dhe 39/2021 të Gjykatës Kushtetuese.   

 

III.  Qëndrimi i gjyqtarit  

 

6. Me shkresën nr. 6239/1 prot., datë 21.10.2022 gjyqtarja Valdete Hoxha parashtron se 

kërkesa nuk është e bazuar në ligj dhe në prova për këto shkaqe:  

- Pranë Gjykatës së Apelit Tiranë janë të regjistruara dhe presin shqyrtimin 19.000 

çështje gjyqësore, të cilat deri në muajin Janar 2021 janë të ndarë në 6 gjyqtarë. Ndërsa 

aktualisht janë të regjistruara rreth 20.000 çështje të ndara në 12 gjyqtarë, nga  31 që është 

organika e gjykatës. Kjo situatë e  njohur botërisht ka krijuar një ngarkesë të tejskajshme 
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sepse një gjyqtar i Gjykatës së Apelit Tiranë ka në ngarkim më tepër se 1500 çështje që i 

përkasin viteve 2016-2021;  

- Në kushtet kur në këtë gjykatë rihedhja e shorteve për çështjet që kanë qenë në 

ngarkim të gjyqtarëve të pezulluar me vendim të KPK-së e ka bërë të pamundur shqyrtimin e 

tyre nisur nga kritere objektive të lidhura me vjetërsinë e regjistrimit të çështjes dhe 

ngutshmërinë e secilës, në veçanti për çështjet penale me afate paraburgimi;  

- Sjell në vëmendje se deri përpara vitit 2021 çështjet penale me objekt ekstradimin e 

personit, njohjen e vendimit penal të huaj etj shqyrtoheshin nga një trupë gjykuese e përbërë 

nga tre gjyqtarë, duke sjellë vështirësi;  

- Afatet e pretenduara nga kërkuesi i referohen afateve normale të ngarkesës së punës 

pranë Gjykatës së Apelit; 

- Me vendimin datë 10.01.2022 të Mbledhjes së Përgjithshme të Gjyqtarëve jam 

përzgjedhur si zëvendëskryetare e Gjykatës së Apelit dhe aktualisht ushtroj funksionin e 

kryetarit, pozicion që kërkon përkushtim në mbarëvajtjen dhe organizimin e punës;  

- Njëherazi jam komanduar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor në shqyrtimin e çështjeve të 

tjera të ngutshme pranë Gjykatës së Apelit Korçë dhe Gjykatës së Posaçme të Apelit për 

Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.   

 

      II. Vlerësimi i Kolegjit Civil 

 

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

paraqitur nga një subjekt i legjitimuar. Pala kërkuese, Shoqëria Fatos Rexho rezulton të jetë 

në cilësinë e palës paditëse në çështjen gjyqësore që është në pritje për t’u shqyrtuar nga 

Gjykata e Apelit. 

8. Kolegji vëren se kërkesa objekt gjykimi rregullohet nga kreu X i Kodit të Procedurës 

Civile, nenet 399 e vijues të tij.Në këto dispozita parashikohet se:“1. Kërkesa për konstatimin 

e shkeljes dhe përshpejtimin e procedurave i drejtohet gjykatës kompetente, sipas nenit 399/6, 

pika 1, e këtij kreu. Sipas rastit në gjykim gjykata merr informacion nga organi i cili po 

zhvillon procedurat. 2. ...” (Neni 399/4). “1. Kërkesa depozitohet në sekretarinë e gjykatës që 

është në vonesë, ose gjykatës kompetente për ekzekutimin. Kërkesa duhet të përmbajë: a) 

palët ndërgjyqëse, organin që pretendohet se ka kryer shkeljen, objektin e mosmarrëveshjes 

ose të ekzekutimit; b) paraqitjen e përmbledhur të fakteve të çështjes; c) shkaqet për të cilat 

kërkohet konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurave; ç) masat 

që kërkohen të merren. 2. Bashkë me kërkesën duhet të depozitohen edhe: a) aktet me të cilat 

provohet tejkalimi i afatit të arsyeshëm; b) procesverbale dhe vendime të ndërmjetme; c) 

aktet e praktikës përmbarimore, sipas rastit; ç) prokura, nëse kërkesa është bërë nga avokati 

ose nga përfaqësuesi i ankuesit. 3. Depozitimi dhe shqyrtimi i kërkesës, sipas këtij neni, nuk 

pezullon gjykimin e çështjes në themel, ose procedurat përmbarimore.” (Neni 399/5). 

“1.Kërkesa për konstatimin e shkeljes dhe përshpejtimin e procedurave i drejtohet gjykatës 

kompetente, sipas llojit të mosmarrëveshjes penale, civile ose administrative si më poshtë: a) 

në rastet kur çështja, në të cilën pretendohet të ketë shkelje, është duke u gjykuar në gjykatën 

e shkallës së parë, kërkesa shqyrtohet nga gjykata e apelit, në juridiksionin e të cilës ndodhet 

gjykata e shkallës së parë; b) në rastet kur çështja në të cilën pretendohet të ketë shkelje, 

është duke u gjykuar në gjykatat e apelit, kërkesa shqyrtohet nga kolegji përkatës i Gjykatës 

së Lartë; ... .” (Neni 399/6). “1. Gjykimi i kërkesëpadisë, sipas nenit 399/6, pika 3, bëhet 
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sipas rregullave të zakonshme të gjykimit brenda një afati 3 mujor nga depozitimi i 

kërkesëpadisë. 2. Gjykimi i kërkesës, sipas nenit 399/6, pika 1, bëhet në dhomë këshillimi dhe 

gjykata që shqyrton çështjen merr vendim brenda 45 ditëve, nga paraqitja e kërkesës. Brenda 

15 ditëve nga paraqitja e kësaj kërkese, organi që pretendohet se ka kryer shkeljen, i dërgon 

kopje të dosjes dhe mendimin me shkrim, gjykatës që shqyrton kërkesën. 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. 4.Në rast se kërkesa 

refuzohet, nuk mund të përsëritet më, për të njëjtat fakte.” (Neni 399/7).  

9. Pikësëpari, në lidhje me gjykatën kompetente që shqyrton kërkesën për konstatimin e 

shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurave, neni 399/6 pika 1, shkronja 

“b” parashikon se, në rastet kur çështja në të cilën pretendohet të ketë shkelje, është duke u 

gjykuar në gjykatat e apelit, kërkesa shqyrtohet nga kolegji përkatës i Gjykatës së Lartë. Në 

rastin konkret pala kërkuese parashtron pretendime për cënim të afatit të arsyeshëm të 

gjykimit të çështjes civile nga Gjykata e Apelit Tiranë, ndaj shqyrtimi i saj kryhet nga Kolegji 

Civil i Gjykatës së Lartë.  

10. Në lidhje me kërkesat formale të paraqitjes së kërkesës për konstatimin e shkeljes së 

afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurave, në nenin 399/4 të sipërcituar 

parashikohet shprehimisht se kërkesa duhet të përmbajë: a) palët ndërgjyqëse, organin që 

pretendohet se ka kryer shkeljen, objektin e mosmarrëveshjes ose të ekzekutimit; b) 

paraqitjen e përmbledhur të fakteve të çështjes; c) shkaqet për të cilat kërkohet konstatimi i 

shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurave; ç) masat që kërkohen të 

merren. Së bashku me kërkesën duhet të depozitohen: a) aktet me të cilat provohet tejkalimi i 

afatit të arsyeshëm; b) procesverbale dhe vendime të ndërmjetme; c) aktet e praktikës 

përmbarimore, sipas rastit; ç) prokura, nëse kërkesa është bërë nga avokati ose nga 

përfaqësuesi i ankuesit. 

11. Këto kërkesa formale të ligjit procedural janë respektuar nga ana e kërkuesit në rastin 

konkret dhe për rrjedhojë Kolegji mbi bazën e një konstatimi të tillë shqyrtoi në themel 

prtenidmet e kërkuesit në lidhje me shkeljen e afatit të arsyeshëm të gjykimit nga Gjykata e 

Apelit Tiranë. 

12. Afati i arsyeshëm i përcaktuar për gjykimin e çështjeve në shkallën e dytë të gjykimit, 

në referim të nenit 399/2, paragrafi i parë, shkronja “b” të Kodit të Procedurës Civile, është 2 

vjet. 

13. Në vlerëimin për respektimin apo jo të një afati të tillë duhet të mbahen në 

konsideratë edhe disa rrethana që  pezullojnë procedurat gjyqësore ose që pamundësojnë 

fillimin e tyre.Këto rrethana parashikohen nga neni 399/2, paragrafi i tretë i Kodit të 

Procedurës Civile, sipas kësaj mënyre formulimi:   “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” 

14.  Kolegji, për shyrtimin e kësaj kërkese, do i referohet edhe jurisprudencës së 

GJEDNJ-së, në rastin Bara dhe Kola kundër Shqipërisë-aplikimet nr. 43391/18 dhe 17766/19, 

datë 12.10.2021. GJEDNJ shprehet se duke mos shpërfillur vonesën e kuptueshme që rrjedh 

nga reformat gjithëpërfshirëse të sistemit të drejtësisë dhe procesi i vetingut, shtetet kanë një 

detyrim të përgjithshëm për të organizuar sistemet e tyre ligjore në mënyrë që të siguronin 

përputhjen me kërkesat e nenit 6/1, duke përfshirë atë të një gjykimi të drejtë brenda një afati 
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të arsyeshëm. Për më tej, GJEDNJ vuri në dukje se nga viti 2012 backlog-u i Gjykatës së 

Lartë ishte rritur gradualisht dhe kishte mbetur në vlerë mjaft domethënëse.  Ndonëse nuk i 

takon GJEDNJ-së të vendoste për interpretimin e duhur të ligjit të brendshëm, qasja e 

Gjykatës së Lartë në çështjen e kërkuesit të parë për të mos llogaritur efektet e reformave të 

vazhdueshme të sistemit të drejtësisë në funksionimin e tij në kohëzgjatjen e përgjithshme të 

procedurave, në këto rrethana, nuk do të ishte në përputhje me jurisprudencën e saj sipas 

nenit 6/1 mbi kërkesën e “afatit të arsyeshëm”, pasi mund të zhvendoste tek palët individuale 

ndërgjyqëse barrën e plotë të çdo vonese të shkaktuar nga reformat në sistemin e drejtësisë. 

15. Gjithashtu, Kolegji do të ketë për referencë edhe  jurisprudencën e Gjykatës 

Kushtetuese në vendimet gjyqësore nr. 33/2021, 34/2021, 35/2021 dhe 37/2021, ku mbi 

kriteret për konstatimin e cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor, si 

pasojë e mosgjykimit të çështjes brenda afatit të arsyeshëm është theksuar se arsyeshmëria e 

zgjatjes së procesit duhet të vlerësohet sipas rrethanave të veçanta të çështjes, duke pasur 

parasysh sidomos sjelljen e kërkuesit dhe rrezikun që passjell për të kjo tejzgjatje e afateve të 

gjykimit, kompleksitetin e çështjes, si dhe sjelljen e autoriteteve (shih vendimet nr. 33, datë 

01.11.2021; nr.16, datë 16.03.2021; nr. 76, datë 04.12.2017 të Gjykatës Kushtetuese). 

16. Lidhur me periudhën që duhet marrë në konsideratë, pretendimi i kërkuesit për cenim 

të së drejtës për një proces të rregullt ligjor lidhet me kohëzgjatjen e procesit në Gjykatën e 

Apelit Tiranë, e cila nuk ka marrë ende në shqyrtim ankimin kundër vendimit përfundimtar të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Me ndryshimet e vitit 2017, KPC-ja, në nenin 399/2, 

shkronja “b” ka përcaktuar se konsiderohet afat i arsyeshëm për gjykimet civile pranë 

gjykatës së apelit përfundimi i gjykimit brenda 2 viteve. Çështja është regjistruar pranë 

Gjykatës së Apelit në datën 11.04.2019 dhe deri në momentin e paraqitjes së kërkesës objekt 

gjykimi është plotësuar afati 2 vjeçar. Pavarësisht plotësimit të këtij afati, Kolegji vlerëson se 

duhen analizuar edhe elementët e tjerë të lidhura me afatin e arsyeshëm të gjykimit.  

17.   Lidhur me sjelljen/interesin për kërkuesin dhe rrezikun nga procedurat gjyqësore, 

Gjykata Kushtetuese në jurisprudencën e saj është shprehur se vlerësimi i sjelljes është një 

element përcaktues i kohëzgjatjes së arsyeshme të procedimeve, duke u analizuar rrethanat 

nëse kërkuesi ka vepruar në përputhje me të drejtat procedurale, duke shfaqur ose jo interes të 

vazhdueshëm për gjykimin e çështjes brenda një afati sa më të përshtatshëm për të dhe nëse 

ai është bërë shkak ose ka shkaktuar vonesa në këtë drejtim (shih vendimet nr. 69, datë 

17.11.2015; nr. 12, datë 05.03.2012 të Gjykatës Kushtetuese). Në rastin konkret Kolegji 

vlerëson se  kërkuesi nuk rezulton të jetë bërë shkak ose të kenë shkaktuar vonesa në këtë 

drejtim.  

18. Lidhur me kompleksitetin e çështjes, Gjykata Kushtetuese në jurisprudencën e saj 

është shprehur se marrin rëndësi të gjitha aspektet e çështjes, përfshirë objektin e saj, faktet e 

kundërshtuara dhe volumin e provave shkresore. Kompleksiteti i çështjes, në balancë me 

parimin e sigurimit të administrimit të përshtatshëm të drejtësisë, mund të justifikojë 

kohëzgjatje kohore të konsiderueshme (shih vendimet nr. 22, datë 29.04.2021; nr. 16, datë 

16.03.2021; nr. 69, datë 17.11.2015 të Gjykatës Kushtetuese). Në rastin konkret rezulton se 

mosmarrëveshja objekt gjykimi është e natyrës civile, marrëdhënie pune, ndaj arrihet në 

përfundimin se kjo çështje  paraqet rrethana të veçanta që mund të justifikojnë vonesën në 

shqyrtimin e saj.  

19. Lidhur me sjelljen e autoriteteve Gjykata Kushtetuese ka theksuar se neni 42 i 

Kushtetutës, si dhe neni 6 i KEDNJ-së vendosin detyrimin për organizimin e sistemit ligjor të 
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vendit në mënyrë të tillë që gjykatat të plotësojnë kërkesat e standardeve për një proces të 

rregull ligjor, përfshirë këtu edhe atë të gjykimit brenda afatit të arsyeshëm. Në këtë drejtim, 

gjykatat kanë për detyrë të sigurojnë që të gjitha subjektet që marrin pjesë në proces të sillen 

në mënyrë që të evitojnë çdo vonesë të panevojshme (shih vendimin nr. 22, datë 29.04.2021 

të Gjykatës Kushtetuese). Gjykata Kushtetuese ka theksuar në mënyrë konseguente se 

ngarkesa e gjykatave nuk është argument kushtetues që mund të justifikojë mosgjykimin e 

çështjeve brenda afateve të përcaktuara nga ligjvënësi. (shih vendimet nr. 33, datë 

01.11.2021; nr. 16, datë 16.03.2021; nr. 3, datë 06.12.2018; nr. 26, datë 27.03.2017 të 

Gjykatës Kushtetuese). Megjithatë, në vlerësimin e kohëzgjatjes së përgjithshme të 

procedurave, sidomos në  kushtet aktuale ku ndodhet sistemi gjyqësor, Gjykata Kushtetuese 

ka vlerësuar të tregojë një qasje më të kujdesshme, duke pasur parasysh ndryshimet që solli 

reforma në sistemin e drejtësisë në vendin tonë dhe efektet e saj, veçanërisht lidhur me 

plotësimin e numrit të gjyqtarëve në gjykata dhe numrin e madh të çështjeve në pritje për t’u 

shqyrtuar.  

20. Duke pasur parasysh rrethanat e çështjes, kompleksitetin e saj, numrin e lartë të 

çështjeve në Gjykatën e Apelit Tiranë në pritje për t’u gjykuar nga një numër i reduktuar 

gjyqtarësh, si dhe shkaqet objektive të lidhura me gjyqtarin, Kolegji vlerëson se nuk ka 

shkelje të afatit të arsyeshëm, pasi në përllogaritjen e këtij afati nuk duhet të pëfshihen tërësia 

e këtyre rrethanave që evidentojnë pamundësinë objektive për procedim.  

21. Neni 399/8 i Kodit të Procedurës Civile, për mënyrën sesi duhet të disponojë gjykata 

në rastin e shqyrtimit të kërkesave për konstatimin e shkeljes së fatit të arsyeshëm, 

parashikon se : “Pas shqyrtimit të kërkesës gjykata vendos:a) pranimin e kërkesës, konstatimin 

e shkeljes dhe urdhërimin e ndërmarrjes brenda afateve të veprimeve të caktuara procedurale 

gjatë gjykimit ose ekzekutimit;b) rrëzimin e kërkesës.2. Vendimi i gjykatës është përfundimtar 

dhe i formës së prerë”. 

22. Duke u bazuar në dispozitën e sipërcituar Kolegji arrin në përfundimin  se duhet të 

disponojë me vendim për rrëzimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Fatos Rexho. 

 

                                                    PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 399/8 të Kodit të Procedurës Civile. 

 

VENDOSI: 

 

         Rrëzimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Fatos Rexho, me objekt “Konstatimin e 

shkeljes së afatit të arsyeshëm nga ana e Gjykatës së Apelit Tiranë për shqyrtimin e çështjes 

gjyqësore”.  

 

     Tiranë më 21.12.2022 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 8 Regjistri Themeltar  

Nr. 8 Vendimi  

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

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

 

Enton DHIMITRI   -  Kryesues 

Margarita BUHALI   -  Anëtare 

Darjel SINA     -  Anëtar 

  

        sot, më datë 21.12.2022, mori në shqyrtim, në dhomën e këshillimit, çështjen gjyqësore 

me nr. 8 regjistri, që u përket: 

 

KËRKUES:  Besim Allmeta. 

 

OBJEKTI: Konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm nga ana e Gjykatës së 

Apelit Tiranë (dhoma civile), për shqyrtimin e çështjes civile. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 42/2 i Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë 

 Nenet 6/1 dhe 13 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut 

Nenet 28, 399/1-399/12 të Kodit të Procedurës Civile 

Vendimet nr. 35, datë 01.11.2021, nr. 39, datë 09.12.2021 të Gjykatës 

Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë 

 

E cila lidhet me çështjen gjyqësore që iu përket palëve ndërgjyqëse: 

 

PADITËS:  Rexhep Allmeta. 

   Bihane Allmeta. 

   Fiqirete Allmeta. 

   Mejte Allmeta. 

   Shpresa Allmeta. 

   Minushe Allmeta. 

   Besim Allmeta. 

  

I PADITUR:  Shoqëria “Eksel” sh.a. 
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OBJEKTI: Detyrimi i palës së paditur t’i kthejë paditësit shumën 520, 000 lekë, si 

detyrim që rrjedh nga kontrata e huasë nr. 646 Rep dhe nr. 68 Kol, datë 

24.02.2004 të Notere Elsa Sina, si dhe kamatat ligjore dhe ditore deri 

në ekzekutimin e vendimit sipas aktit të ekspertimit.  

  

BAZA LIGJORE: Nenet 32 e vijues të Kodit të Procedurës Civile 

 Nenet 419, 1050-1055 të Kodit Civil 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

       Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Enton Dhimitri dhe diskutoi në dhomë këshillimi 

çështjen në tërësi, 

VËREN: 

 

            I. Rrethanat e çështjes 

 

 1. Pala paditëse Rexhep Allmeta, Bihane Allmeta, Fiqirete Allmeta, Mejte Allmeta, 

Shpresa Allmeta, Minushe Allmeta dhe Besim Allmeta, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor, Tiranë me kërkesë padi, duke paditur Shoqërinë “Eksel” sh.a, me objekt dhe shkak 

ligjor, sikurse përmendet në pjesën hyrëse të këtij relacioni. 

2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Tiranë, me vendimin nr. 7812, datë 18.11.2019, ka 

vendosur: “Pranimin e padisë. Detyrimi i palës së paditur të kthejë paditësit Rexhep Allmeta 

shumën 520, 000 lekë si detyrim që rrjedh nga kontrata e huasë nr. 646 rep dhe nr. 68 kol, 

datë 24.02.2004 të Notere Elsa Sina. Detyrimin e palës së paditur ti paguajë palës paditëse 

Rexhep Allmeta janë kamatvonesat e llogaritura si interesa bankare për detyrimin që rrjedh 

nga kontrata e huasë nr. 646 rep dhe nr. 68 kol, datë 24.02.2004 të Notere Elsa Sina në 

shumën 1,128,594 lekë. Detyrimin e palës së paditur ti paguajë palës paditëse Rexhep 

Allmeta kamatën ditore 34 Lekë/ditë deri në ekzekutimin e këtij vendimi gjyqësor. Detyrimi i 

palës së paditur të kthejë trashëgimtarëve të Ramazan Allmeta, konkretisht Rexhep Allmeta, 

Bihane Allmeta, Zanun Allmeta, Fiqirete Ndreu (Allmeta), Mejte Allmeta, Shpresa Allmeta, 

Minushe Allmeta shumën 520, 000 Lekë si detyrim që rrjedh nga Kontrata e Huasë nr. 646 

Rep dhe nr. 68 Kol, datë 24.02.2004 të Notere Elsa Sina. Detyrimin e palës së paditur ti 

paguajë palës paditëse trashëgimtarëve ligjore të të ndjerit Ramazan Allmeta, konkretisht 

Rexhep Allmeta, Bihane Allmeta, Zanun Allmeta, Fiqirete përllogaritura si interesa bankare 

për detyrimin në shumën 520, 000 Lekë që rrjedh nga Ndreu (Allmeta), Mejte Allmeta, 

Shpresa Allmeta, Minushe Allmeta kamatvonesat e kontratës të huasë nr. 646 rep dhe nr. 68 

kol, datë 24.02.2004 të Notere Elsa Sina që jane 1,128,594 lekë Detyrimin e palës së paditur 

ti paguajë palës paditëse trashëgimtarëve ligjorë të të ndjerit Ramazan Allmeta, konkretisht 

Rexhep Allmeta, Bihane Allmeta, Zanun Allmeta, Fiqirete Ndreu (Allmeta), Mejte Allmeta, 

Shpresa Allmeta, Minushe Allmeta kamaten ditore 34 Lekë/ditë deri në ekzekutimin e këtij 

vendimi gjyqësor. Ky vendim perben titull ekzekutiv pasi të marrë formë të prerë si dhe është 

i ekzekutueshem nga përmbarimi. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës së paditur”.  
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3. Kundër këtij vendimi ka paraqitur ankim pala e paditur, Shoqëria “Eksel” sh.a. 

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

27.02.2020, me nr. 21258-00791-30-2020.  

4.1. Aktualisht mbi bazën e rishortimit të datës 13.07.2022, kjo çështje i ka kaluar për 

gjykim gjyqtares Alma Ahmeti.   

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

këto rrethana, kërkuesi Besim Allmeta, në datën 26.10.2022, i është drejtuar Gjykatës së 

Lartë, me kërkesë për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm nga ana e Gjykatës së 

Apelit, Tiranë (dhoma civile), për shqyrtimin e çështjes gjyqësore. 

6. Në informacionin e parashtruar nga relatorja e çështjes, gjyqtare Alma Ahmeti, 

është paraqitur shkaku i mosplanifikimit për gjykim të çështjes.  

6.1. Relatorja e çështjes, gjyqtare Alma Ahmeti, në mendimin me shkrim me nr. 

6748/1 prot, datë 16.11.2022, ka parashtruar, ndër të tjera, si vijon: “[...] Aktualisht pranë 

kësaj gjykate gjenden të regjistruara mbi 20, 000 çështje të ndara në 12 gjyqtarë nga 31 që 

përmban organika, të viteve të ndryshme, në pritje për tu shqyrtuar. Situata e krijuar është e 

njohur botërisht, dhe ka krijuar një ngarkesë të tejskajshme sa i përket numrit të dosjeve të 

regjistruara për një gjyqtar, duke bërë që një gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit të këtë për 

gjykim përafërsisht 1500 dosje,(civile dhe penale), që i përkasin viteve 2016-2022.Në kushtet 

kur në këtë gjykatë rihedhja e shorteve të gjyqtarëve të cilët janë pezulluar me vendim të 

KPK-së ka bërë të pamundur edhe shqyrtimin e çështjeve të përcaktuara nga gjyqtarët në 

radhë referuar prioriteteve dhe afateve pasi rishortimi ka sjellë për shqyrtim çështje edhe më 

të vjetra në radhë se kjo e kërkesës e për më tepër me prioritete më të ngutshme sikurse janë 

çështjet penale me të arrestuar (për të cilat afatet e paraburgimit kanë qenë në prag të 

mbarimit, neni 263 i Kodi i Procedurës Penale), ekstradimet apo njohjet e vendimit të huaj e 

ka bërë të pamundur objektivisht marrjen në shqyrtim të kësaj çështjeje. Nuk ndodhemi në 

kushtet e shkeljes së afatit të rasyeshëm për një proces të rregullt ligjor, pasi ka qënë e 

pamundur që kjo çështje të dalë për shqyrtim pranë kësaj gjykate”. 

 

             II. 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. Pala kërkuese, Besim Allmeta, rezulton të jetë në 

cilësinë e palës paditëse në çështjen gjyqësore që është në pritje për t’u shqyrtuar nga Gjykata 

e Apelit Tiranë. 

         8. Kolegji vëren se kërkesa objekt gjykimi rregullohet nga kreu X i Kodit të Procedurës 

Civile, nenet 399 e vijues të tij.Në këto dispozita parashikohet se:“1. Kërkesa për konstatimin 

e shkeljes dhe përshpejtimin e procedurave i drejtohet gjykatës kompetente, sipas nenit 399/6, 

pika 1, e këtij kreu. Sipas rastit në gjykim gjykata merr informacion nga organi i cili po 

zhvillon procedurat. 2. ...” (Neni 399/4). “1. Kërkesa depozitohet në sekretarinë e gjykatës që 

është në vonesë, ose gjykatës kompetente për ekzekutimin. Kërkesa duhet të përmbajë: a) 

palët ndërgjyqëse, organin që pretendohet se ka kryer shkeljen, objektin e mosmarrëveshjes 

ose të ekzekutimit; b) paraqitjen e përmbledhur të fakteve të çështjes; c) shkaqet për të cilat 

kërkohet konstatimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurave; ç) masat 
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që kërkohen të merren. 2. Bashkë me kërkesën duhet të depozitohen edhe: a) aktet me të cilat 

provohet tejkalimi i afatit të arsyeshëm; b) procesverbale dhe vendime të ndërmjetme; c) 

aktet e praktikës përmbarimore, sipas rastit; ç) prokura, nëse kërkesa është bërë nga avokati 

ose nga përfaqësuesi i ankuesit. 3. Depozitimi dhe shqyrtimi i kërkesës, sipas këtij neni, nuk 

pezullon gjykimin e çështjes në themel, ose procedurat përmbarimore.” (Neni 399/5). 

“1.Kërkesa për konstatimin e shkeljes dhe përshpejtimin e procedurave i drejtohet gjykatës 

kompetente, sipas llojit të mosmarrëveshjes penale, civile ose administrative si më poshtë: a) 

në rastet kur çështja, në të cilën pretendohet të ketë shkelje, është duke u gjykuar në gjykatën 

e shkallës së parë, kërkesa shqyrtohet nga gjykata e apelit, në juridiksionin e të cilës ndodhet 

gjykata e shkallës së parë; b) në rastet kur çështja në të cilën pretendohet të ketë shkelje, 

është duke u gjykuar në gjykatat e apelit, kërkesa shqyrtohet nga kolegji përkatës i Gjykatës 

së Lartë; ... .” (Neni 399/6). “1. Gjykimi i kërkesëpadisë, sipas nenit 399/6, pika 3, bëhet 

sipas rregullave të zakonshme të gjykimit brenda një afati 3 mujor nga depozitimi i 

kërkesëpadisë. 2. Gjykimi i kërkesës, sipas nenit 399/6, pika 1, bëhet në dhomë këshillimi dhe 

gjykata që shqyrton çështjen merr vendim brenda 45 ditëve, nga paraqitja e kërkesës. Brenda 

15 ditëve nga paraqitja e kësaj kërkese, organi që pretendohet se ka kryer shkeljen, i dërgon 

kopje të dosjes dhe mendimin me shkrim, gjykatës që shqyrton kërkesën. 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. 4.Në rast se kërkesa 

refuzohet, nuk mund të përsëritet më, për të njëjtat fakte.” (Neni 399/7).  

 10. Pikësëpari, në lidhje me gjykatën kompetente që shqyrton kërkesën për konstatimin e 

shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurave, neni 399/6 pika 1, shkronja 

“b” parashikon se, në rastet kur çështja në të cilën pretendohet të ketë shkelje, është duke u 

gjykuar në gjykatat e apelit, kërkesa shqyrtohet nga kolegji përkatës i Gjykatës së Lartë. Në 

rastin konkret pala kërkuese parashtron pretendime për cënim të afatit të arsyeshëm të 

gjykimit të çështjes civile nga Gjykata e Apelit Tiranë, ndaj shqyrtimi i saj kryhet nga Kolegji 

Civil i Gjykatës së Lartë.  

 11.  Në lidhje me kërkesat formale të paraqitjes së kërkesës për konstatimin e shkeljes së 

afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimin e procedurave, në nenin 399/4 të sipërcituar 

parashikohet shprehimisht se kërkesa duhet të përmbajë: a) palët ndërgjyqëse, organin që 

pretendohet se ka kryer shkeljen, objektin e mosmarrëveshjes ose të ekzekutimit; b) 

paraqitjen e përmbledhur të fakteve të çështjes; c) shkaqet për të cilat kërkohet konstatimi i 

shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe përshpejtimi i procedurave; ç) masat që kërkohen të 

merren. Së bashku me kërkesën duhet të depozitohen: i) aktet me të cilat provohet tejkalimi i 

afatit të arsyeshëm; iii) procesverbale dhe vendime të ndërmjetme; ii) aktet e praktikës 

përmbarimore, sipas rastit; iv) prokura, nëse kërkesa është bërë nga avokati ose nga 

përfaqësuesi i ankuesit. 

  12. Këto kërkesa formale të ligjit procedural janë respektuar nga ana e kërkuesit në rastin 

konkret dhe për rrjedhojë Kolegji mbi bazën e një konstatimi të tillë shqyrtoi në themel 

pretendimet e kërkuesit në lidhje me shkeljen e afatit të arsyeshëm të gjykimit nga Gjykata e 

Apelit Tiranë. 

 13. Afati i arsyeshëm i përcaktuar për gjykimin e çështjeve në shkallën e dytë të 

gjykimit, në referim të nenit 399/2, paragrafi i parë, shkronja “b” të Kodit të Procedurës 



5 

Civile, është 2 vjet. 

       14. Në vlerësimin për respektimin apo jo të një afati të tillë duhet të mbahen në 

konsideratë edhe disa rrethana që  pezullojnë procedurat gjyqësore ose që pamundësojnë 

fillimin e tyre. Këto rrethana parashikohen nga neni 399/2, paragrafi i tretë i Kodit të 

Procedurës Civile, sipas kësaj mënyre formulimi:   “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”. 

       15. Kolegji, për shqyrtimin e kësaj kërkese, do i referohet edhe jurisprudencës së 

GJEDNJ-së, në rastin Bara dhe Kola kundër Shqipërisë-aplikimet nr. 43391/18 dhe 17766/19, 

datë 12.10.2021. GJEDNJ shprehet se duke mos shpërfillur vonesën e kuptueshme që rrjedh 

nga reformat gjithëpërfshirëse të sistemit të drejtësisë dhe procesi i vetingut, shtetet kanë një 

detyrim të përgjithshëm për të organizuar sistemet e tyre ligjore në mënyrë që të siguronin 

përputhjen me kërkesat e nenit 6/1, duke përfshirë atë të një gjykimi të drejtë brenda një afati 

të arsyeshëm. Për më tej, GJEDNJ vuri në dukje se nga viti 2012 backlog-u i Gjykatës së 

Lartë ishte rritur gradualisht dhe kishte mbetur në vlerë mjaft domethënëse.  Ndonëse nuk i 

takon GJEDNJ-së të vendoste për interpretimin e duhur të ligjit të brendshëm, qasja e 

Gjykatës së Lartë në çështjen e kërkuesit të parë për të mos llogaritur efektet e reformave të 

vazhdueshme të sistemit të drejtësisë në funksionimin e tij në kohëzgjatjen e përgjithshme të 

procedurave, në këto rrethana, nuk do të ishte në përputhje me jurisprudencën e saj sipas 

nenit 6/1 mbi kërkesën e “afatit të arsyeshëm”, pasi mund të zhvendoste tek palët individuale 

ndërgjyqëse barrën e plotë të çdo vonese të shkaktuar nga reformat në sistemin e drejtësisë. 

       16. Gjithashtu, Kolegji do të ketë për referencë edhe  jurisprudencën e Gjykatës 

Kushtetuese në vendimet gjyqësore nr. 33/2021, 34/2021, 35/2021 dhe 37/2021, ku mbi 

kriteret për konstatimin e cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor, si 

pasojë e mosgjykimit të çështjes brenda afatit të arsyeshëm është theksuar se arsyeshmëria e 

zgjatjes së procesit duhet të vlerësohet sipas rrethanave të veçanta të çështjes, duke pasur 

parasysh sidomos sjelljen e kërkuesit dhe rrezikun që passjell për të kjo tejzgjatje e afateve të 

gjykimit, kompleksitetin e çështjes, si dhe sjelljen e autoriteteve (shih vendimet nr. 33, datë 

01.11.2021; nr.16, datë 16.03.2021; nr. 76, datë 04.12.2017 të Gjykatës Kushtetuese). 

         17. Lidhur me periudhën që duhet marrë në konsideratë, pretendimi i kërkuesit për 

cenim të së drejtës për një proces të rregullt ligjor lidhet me kohëzgjatjen e procesit në 

Gjykatën e Apelit Tiranë, e cila nuk ka marrë ende në shqyrtim ankimin kundër vendimit 

përfundimtar të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Me ndryshimet e vitit 2017, KPC-ja, në 

nenin 399/2, shkronja “b” ka përcaktuar se konsiderohet afat i arsyeshëm për gjykimet civile 

pranë gjykatës së apelit përfundimi i gjykimit brenda 2 viteve. Çështja është regjistruar pranë 

Gjykatës së Apelit në datën 27.02.2020 dhe deri në momentin e paraqitjes së kërkesës objekt 

gjykimi është plotësuar afati 2 vjeçar. Pavarësisht plotësimit të këtij afati, Kolegji vlerëson se 

duhen analizuar edhe elementët e tjerë të lidhura me afatin e arsyeshëm të gjykimit.  

        18. Lidhur me sjelljen/interesin e kërkuesit dhe rrezikun nga procedurat gjyqësore, 

Gjykata Kushtetuese në jurisprudencën e saj është shprehur se vlerësimi i sjelljes është një 

element përcaktues i kohëzgjatjes së arsyeshme të procedimeve, duke u analizuar rrethanat 

nëse kërkuesi ka vepruar në përputhje me të drejtat procedurale, duke shfaqur ose jo interes të 
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vazhdueshëm për gjykimin e çështjes brenda një afati sa më të përshtatshëm për të dhe nëse 

ai është bërë shkak ose ka shkaktuar vonesa në këtë drejtim (shih vendimet nr. 69, datë 

17.11.2015; nr. 12, datë 05.03.2012 të Gjykatës Kushtetuese). Në rastin konkret konstatohet 

se kërkuesi nuk rezulton të jenë bërë shkak ose të ketë shkaktuar vonesa në këtë drejtim.    

       19. Lidhur me kompleksitetin e çështjes, Gjykata Kushtetuese në jurisprudencën e saj 

është shprehur se marrin rëndësi të gjitha aspektet e çështjes, përfshirë objektin e saj, faktet e 

kundërshtuara dhe volumin e provave shkresore. Kompleksiteti i çështjes, në balancë me 

parimin e sigurimit të administrimit të përshtatshëm të drejtësisë, mund të justifikojë 

kohëzgjatje kohore të konsiderueshme (shih vendimet nr. 22, datë 29.04.2021; nr. 16, datë 

16.03.2021; nr. 69, datë 17.11.2015 të Gjykatës Kushtetuese). Në rastin konkret, konstatohet 

se mosmarrëveshja objekt gjykimi është e natyrës civile, e cila lidhet me përmbushjen e 

detyrimit kontraktual dhe për rrjedhojë nuk mund të konsiderohet se paraqet rrethana të 

veçanta ose komplekse që mund të justifikojnë vonesë në shqyrtimin e saj.    

        20.Lidhur me sjelljen e autoriteteve Gjykata Kushtetuese ka theksuar se neni 42 i 

Kushtetutës, si dhe neni 6 i KEDNJ-së vendosin detyrimin për organizimin e sistemit ligjor të 

vendit në mënyrë të tillë që gjykatat të plotësojnë kërkesat e standardeve për një proces të 

rregull ligjor, përfshirë këtu edhe atë të gjykimit brenda afatit të arsyeshëm. Në këtë drejtim, 

gjykatat kanë për detyrë të sigurojnë që të gjitha subjektet që marrin pjesë në proces të sillen 

në mënyrë që të evitojnë çdo vonesë të panevojshme (shih vendimin nr. 22, datë 29.04.2021 

të Gjykatës Kushtetuese). Ngarkesa e gjykatave nuk është argument kushtetues që mund të 

justifikojë mosgjykimin e çështjeve brenda afateve të përcaktuara nga ligjvënësi. (shih 

vendimet nr. 33, datë 01.11.2021; nr. 16, datë 16.03.2021; nr. 3, datë 06.12.2018; nr. 26, 

datë 27.03.2017 të Gjykatës Kushtetuese). Megjithatë, në vlerësimin e kohëzgjatjes së 

përgjithshme të procedurave, sidomos në  kushtet aktuale ku ndodhet sistemi gjyqësor, 

Gjykata Kushtetuese ka vlerësuar të tregojë një qasje më të kujdesshme, duke pasur parasysh 

ndryshimet që solli reforma në sistemin e drejtësisë në vendin tonë dhe efektet e saj, 

veçanërisht lidhur me plotësimin e numrit të gjyqtarëve në gjykata dhe numrin e madh të 

çështjeve në pritje për t’u shqyrtuar.  

        21. Duke pasur parasysh numrin e lartë të çështjeve në Gjykatën e Apelit Tiranë në pritje 

për t’u gjykuar nga një numër i reduktuar gjyqtarësh, ekzistencën e çështjeve të së njëjtës 

kategori të regjistruara më parë që presin radhën për t’u shqyrtuar, mospërfshirjen e çështjes 

në kategorinë e çështjeve me karakter urgjent si një rrethanë që mund të justifikonte 

mosrespektimin e rradhës së shqyrtimit, si dhe shkaqet objektive të lidhura me gjyqtarin, 

Kolegji vlerëson se nuk ka shkelje të afatit të arsyeshëm, pasi në përllogaritjen e këtij afati 

nuk duhet të pëfshihen tërësia e këtyre rrethanave që evidentojnë pamundësinë objektive për 

procedim.  

        22. Neni 399/8 i Kodit të Procedurës Civile, për mënyrën sesi duhet të disponojë gjykata 

në rastin e shqyrtimit të kërkesave për konstatimin e shkeljes së fatit të arsyeshëm, 

parashikon se : “Pas shqyrtimit të kërkesës gjykata vendos:a) pranimin e kërkesës, konstatimin 

e shkeljes dhe urdhërimin e ndërmarrjes brenda afateve të veprimeve të caktuara procedurale 

gjatë gjykimit ose ekzekutimit;b) rrëzimin e kërkesës.2. Vendimi i gjykatës është përfundimtar 

dhe i formës së prerë”. 

       23. Duke u bazuar në dispozitën e sipërcituar Kolegji arrin në përfundimin se duhet të 
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disponojë me vendim për rrëzimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Besim Allmeta. 

 

                                                          PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 399/8, pika 1, shkronja “b”  të Kodit 

të Procedurës Civile, 

 

  VENDOSI: 

 

          Rrëzimin e kërkesës nr. 8 regj. themeltar, datë regjistrimi 23.11.2022, të kërkuesit 

Besim Allmeta. 

 

 Tiranë, më 21.12.2022 
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