EKZEKUTIMI I DETYRUESHËM I TITUJVE EKZEKUTIVË
DHE PRAKTIKA GJYQËSORE NË SHQIPËRI

VALENTINA MEMINI

Dorëzuar
Universitetit Europian të Tiranës
Shkollës Doktorale
Në përmbushje të detyrimeve të programit të Doktoratës në: Shkencat
Juridike, me profil: “E Drejtë Civile”, për marrjen e gradës shkencore
“Doktor”

Numri i fjalëve: 55 000

Udhëheqës Shkencor: Prof.Asoc. Dr. ILIR MUSTAFAJ

Tiranë Qershor 2015

i

 DEKLARATA E AUTORËSISË
Nën përgjegjësinë time deklaroj, se ky punim është shkruar prej meje, nuk është prezantar
asnjëherë para një institucioni tjetër për vlerësim dhe nuk është asnjëherë botuar i tëri.
Punimi nuk përmban material të shkruar nga ndonjë person tjetër, përveç rasteve të cituara
dhe referuara.
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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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Për Heidin
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Falenderime
Pothuajse në çdo punim diplome lexon faqen e falenderimeve, pavarësisht se në
kriteret e punimit të diplomave kjo faqe është opsionale. Më të drejtë, çdokush ka
shprehur mirënjohjet e tij/saj për mbështetjen e ofruar nga personat më të
rëndësishëm.
Edhe unë do të bëj falenderimet për këta njerëz, jo sepse kanë bërë edhe të tjerët të
njëjtën gjë, por sepse secili nga ne nuk mund të bëjë gjithçka vetëm, aq më tepër një
punim doktorature.
Do të falenderoja si fillim, të gjithë profesorët e mi, bashkudhëtarë të dijes dhe
mësimdhënies, Prof.Dr. Ksenofon Krisafi, Prof.Assoc.Dr. Migena Leskoviku,
PhD. Erjona Canaj, Magj. Besnik Maho, e shumë të tjerë, që pa u kyrsyer më
kanë dhënë nga dija e tyre, si dhe më kanë mbështetur në rrugën e nisur në një
moment të vështirë për mua.
Një falenderim shkon për udhëheqësin e kësaj teme, Prof.Asoc. Dr. Ilir Mustafaj,
për këshillat profesionale, ndihmën e pakursyer gjatë punimit të kësaj teme.
Nuk do të lija pa falenderuar koleget e mia, të cilat më kanë qënë një mbështetje e
madhe në këtë projekt.
Një falenderim i veçantë për stafin e Bibliotekës së Durësit dhe në veçanti për Znj.
Alketa Psatha.
Së fundmi, falenderimet e mia i takojnë pa dyshim Familjes sime, bashkëshortit
dhe fëmijëve të mi që me durim e përkushtim më kanë kuptuar dhe ndihmuar gjatë
punës për përfundimin e kësaj teme.
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