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Justice delayed is justice denied                                                                                                                                         

William E. Gladstone 

 

Abstrakt 

Zbatimi i ligjit në fazën e ekzekutimit të detyrueshëm, si faza e fundit e procedurës civile, 

jo vetëm që ndikon direkt në të drejtat e palëve, por edhe në respektin për ligjin, autoritetin 

e gjykatave, stabilitetin social dhe zhvillimin ekonomik. Qëllimi i procedurës gjyqësore 

është të përcaktojë të drejtat ligjore mes palëve, ndërsa zbatimi i urdhrave/vendimeve të 

formës së prerë të gjykatës është realizimi përfundimisht i të drejtave ligjore, nga ky 

këndvështrim, procedura e ekzekutimit të detyrueshëm është vazhdimi i procedurës së një 

gjykimi të nisur apo të një detyrimi të njohur nga një organ kompetent.  Sistemin gjyqësor, 

në tërë kompleksitetin e tij, nuk mund ta shohim të ndarë nga ekzekutimi i vendimeve 

gjyqësore. Ky përbën një element të rëndësishëm të tij në ato vende ku sundon shteti i së 

drejtës. Rëndësia e realizimit të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore brënda një afati të 

arsyeshëm, garantohet nga ligjet, sistemi gjyqësor, Kushtetuta si dhe në të njëjtën kohë nga 

Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut. Në mënyrë që të përmbushet ky kusht, 

ekzekutimi i vendimeve gjyqësore duhet të kryhet në përputhje me ligjin dhe në mënyrë të 

ndershme, të paanshme, të efektshme, transparente dhe proporcionale.  
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Justice delayed is justice denied                                                                                                                                         

William E. Gladstone 

 

Abstract 

The implementation of the law in the phase of the obligatory enforcement as the final stage 

of the civil procedure, not only afects directly the rights of the parties, but also the respect 

for the law, the authority of the court, the social stability and the economical 

development. The purpose of the judicial procedure is to define the legal rights between the 

parties while the the implementation of court orders/decisions is the final realization of the 

legal rights. From this point of view, the procedure of obligatory enforcement is the 

continuation of a procedure initiated or recognized by a competent organ. The judicial 

system in all its complexity, cannot be perceived as separated from the enforcement of the 

court decisions. This is an important element of such system in those countries where a 

righteous state rules. The importance of the realization of the enforcement of the court 

decisions within a reasonable deadline is guaranteed by the laws, the judicial system, the 

Constitution and in the same time, by the Article 6 of the European Convention of Human 

Rights. In order to fulfil this condition, the enforcement of the court decisions must be 

carried out in accordance with the law and in an honest, neutral, efficient, transparent and 

proportional way..  
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