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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

Nr. 121/516 (1) i Vendimit.  

 

V E N D I M 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ervin PUPE   - Kryesues 

Sokol SADUSHI  - Anëtar 

Ilir PANDA   - Anëtar 

  

Sot më datë 08.07.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 1269 prot, datë 

17.06.2020, që iu përket palëve: 

 

KËRKUES:   Av. Ndrec Gjini 

 

OBJEKTI: Revokimin e pikës 2 të vendimit nr. 121/516, datë 13.05.2020 

të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, duke vendosur heqjen e 

dënimit me gjobë në vlerën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 169 i Kodit të Procedurës Civile 

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe bisedoi çështjen në terësi në dhomën e 

këshillimit; 

 

V Ë R E N 

 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë është paraqitur kërkesa e Av. Ndrec Gjini për 

heqjen e dënimit me gjobë, sipas nenit 169 të Kodit të Procedurës Civile. 

2. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se kërkuesi, Agron Dogani, me 13.12.2019 

ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 657, datë 

03.07.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

3. Fillimisht, ai i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë kundrejt palës së 

paditur, “Baillif Service Albania” shpk etj, me padi me objekt sigurimi i padisë. 

Pezullimi i vendimit për shitjen në ankand të pasurisë së paluajtshme..... 
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4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr. 8283, datë 12.10.2018 ka 

vendosur:  

“Rrëzimin e kërkesë-padisë si të pabazuar në ligj dhe prova. 

Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palës paditëse. 

Ky vendim përbën urdhër ekzekutimi mbasi vendimi të marr formë të prerë vetëm për 

shpenzimet gjyqësore. 

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Tiranë, brenda 15 

ditëve, duke filluar ky afat, nga e nesërmja e njoftimit të vendimit, për palët”. 

5. Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr. 657, datë 03.07.2019 ka vendosur: Lënien 

në fuqi të vendimit nr. 8283, datë 12.10.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

6. Më datë 13.12.2019 Agron Dogani, nëpërmjet përfaqësuesit të tij ligjor Av. Ndrec 

Gjini, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, në thelb parashtron sa vijon: 

“Të ndodhur para faktit se, Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin e saj nr. 657, datë 

03.07.2019 ka lënë në fuqi vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr. 8283, 

datë 12.10.2018 ku me anë të cilit është vendosur: “Rrëzimin e kërkesë padisë si të 

pabazuar në ligj dhe prova”, ky vendim në bazë të Kodit të Procedures Civile ka 

marrë formën e prerë dhe kështu është i ekzekutueshëm. 

Duke qenë përballë këtij fakti, kreditori mund t’i kërkojë kësaj shoqërie 

përmbarimore ekzekutimin e këtij vendimi duke shitur në ankand pasurinë time 

Apartament me Nr. 6/494+2-37, Zona Kadastrale Nr. 8310, Vol. 27, Faqe 84, 

ndodhur në Rrugën “Don Bosko”. 

Ekzekutimit të këtij vendimi mund të sjellë pasoja të rënda dhe të pariparueshme ndaj 

pasurisë të personit të tretë, Agron Dogani objekt rekursi. Pasojat që vijnë nga 

ekzekutimi i këtij vendimi janë të tilla nga ato që parashikon pika 1/a e nenit 479 i 

K.Pr.C. 

Ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do të sillte dëme serioze dhe të 

pariparueshme pasi unë paditësi/rekursuesi Agron Dogani e kam blerë këtë pasuri 

dhe e posedoj dhe gëzoj (jetoj në të) prej 8 vitesh. Është e vetmja pasuri që kemi si 

familje, është gjithçka që kemi. Është mundi im dhe i familjes time për gjatë gjithë 

jetës tonë të përbashkët me familjen time. Nëse ky apartament do të shitej, atëherë unë 

dhe familja ime të dalim në mes të katër rrugëve duke sjellë kështu pasoja të rënda jo 

vetëm ekonomike, por dhe psikologjike mbi mua dhe familjen time. Në këtë rast 

interesat e paditësit/rekursuesit janë të cënuara dhe mund të përkeqësohen akoma më 

shumë dhe ekzekutimi i detyrimeve që i burojnë të paditurit, do të bëhej i pamundur 

më vonë me shitjen e pasurisë në ankand dhe më pas ndonjë kalim të mundshëm në 

pronësi të të tretëve. Në këtë logjikë, kërkesa për pezullim ekzekutimi të vendimit nr. 

657, datë 03.07.2019 të Gjykatës Apelit, duhet të pranohet nga gjykata deri në 

marrjen e vendimit nga kjo gjykatë, me qëllim garantimin e të drejtave dhe interesit të 

ligjshëm të palës paditëse/rekursuese. Kjo kërkesë është e domosdoshme dhe nuk 

paragjykon zgjidhjen në themel të çështjes, pasi mosmarrja e këtij vendimi sjell 

tjetërsimin e padrejtë të kësaj pasurie tek persona të tretë’. 

7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë me Vendimin nr. 121/516, datë 13.05.2020 ka 

shqyrtuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 657, datë 

13.12.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe ka vendosur mospranimin e kërkesës, 

duke arsyetuar se, në një gjykim të natyrës të së drejtës civile, siç është edhe gjykimi 

civil është e detyrueshme për kërkuesin të parashtrojë qartësisht argumente konkret 

ligjorë dhe/apo prova që bëjnë të bazuar pretendimin se ekziston dyshimi i arsyeshëm, 

mbi mundësinë e ardhjes së një dëmi të rëndë të pariparueshëm dhe të atëçastshëm për 

kërkuesin, për shkak të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. Mungesa 
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në kërkesën e paraqitur e këtyre argumenteve ligjore ka sjell mospranimin e kërkesës 

për pezullim. 

Kolegji ka vlerësuar njëkohësisht se paditësi, nëpërmjet avokatit të tij, duke ju 

drejtuar Gjykatës së Lartë në cilësinë e gjyqhumbësit, për sa kohë padia është rrëzuar 

nga ana e gjykatës dhe nuk ka ngarkuar me detyrime asnjë nga palët ndërgjyqëse, ai 

nuk legjitimohet të kërkojë pezullimin e sipas nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile. 

Në kushte të tilla, abuzimi me mjetin ligjor të parashikuar nga neni 479 i Kodit të 

Procedurës Civile mund të shkaktojë dhe aktivizimin e përgjegjësisë personale 

pasurore të palës apo përfaqësuesit, sipas pikës 1 të nenit 34 të Kodit. Kolegji ka 

konkluduar se në kushtet e mosevidentimit nga avokati të kushteve që kërkohen për 

pezullim dhe të mungesës së argumenteve ligjorë kërkesa për pezullim, është haptazi 

e pabazuar në ligj dhe, për rrjedhojë, është vlerësuar se avokati i palës kërkuese duhet 

të dënohet me 50.000 Lekë gjobë, sipas nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile. 

8. Më datë 17.06.2020 përfaqësuesi i palës kërkuese, Av. Ndrec Gjini, ka paraqitur para 

Kolegjit Civil një kërkesë për revokimin e vendimit të dënimit me gjobë. Në kërkesë 

ai parashtron se: 

Dua t”ju sqaroj se qëllimi i kërkesës për “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 

657, datë 03.07.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë” nuk ka qenë më qëllim apo 

vetëdije për të zvarritur gjykimin apo për të fshehur me keqbesim apo me faj të rëndë 

fakte dhe rrethana të rëndësishme lidhur me çështjen, por vetëm për faktin se siç e 

kemi theksuar dhe në kërkesën e bërë nga paditësi Agron Dogani, ka qenë vetëm dhe 

vetëm për faktin se: 

Së pari: Padia e ngritur nga paditësi Agron Dogani është një padi e përzier ku në të 

ka kërkime për sigurimin e padisë, kundërshtim veprimesh përmbarimore, kërkim 

detyrim njohje pronar (pra padi themeli) si dhe detyrimin e ZVRPP Tiranë për 

çregjistrimin e pasurisë që është e regjistruar në mënyrë të paligjshme në ëmër të të 

paditurit dhe regjistrimin e saj në emër të paditësit që është dhe blerësi i saj, 

poseduesi i saj për rreth 8 vjet e në vazhdim pa ndërprerje, duke lidhur kontratë me 

OSHE dhe Ujësjellës Kanalizime Tiranë dhe paguar faturat rregullisht pranë tyre. 

Së dyti: Duke qenë se mbi këtë pasuri nga ana e Shoqërisë Përmbarimore “Bailiff 

Services Albania” sh.p.k jo vetëm që kishte kaluar faza e ekzekutimi vullnetar i 

pasurisë objekt gjykimi ,por ishte vënë në ekzekutim të detyrueshëm, duke shpallur për 

shitje në dy ankande të cilat kishin dështuar për mungesë oferte. 

Së treti: Shqyrtimi gjyqësor si në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë ashtu dhe në 

Gjykatën e Apelit Tiranë është bërë në mungesë të Shoqërisë Përmbarimore “Bailiff 

Services Albania” sh.p.k ku në këtë proces ishte palë e paditur,megjithëse ajo kishte 

marrë dijeni rregullisht. Kjo shoqëri përmbarimore, që me fillimin e shqyrtimit 

gjyqësor në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, në mënyrë të heshtur pezulloj 

veprimet përmbarimore për shitjen në ankand të pasurisë objekt gjykimi, pasi ishim 

dhe po vijonte procesi gjyqësor në dy shkallët e gjykimit. E themi të heshtur, pasi as 

ne si paditës dhe as gjykatës nuk i ka vënë në dispozicion ndonjë vendim që kjo 

shoqëri përmbarimore të ketë pezulluar ekzekutimin e pasurisë objekt gjykimi. 

Jemi të vetëdijshëm se është rrezuar kërkesë padia si në shkallën e parë të gjykimit 

ashtu dhe ne Gjykatën e Apelit Tiranë, por të ndodhur para faktit se, Gjykata e Apelit 

Tiranë me vendimin e saj nr. 657, datë 03.07.2019 ka lënë në fuqi vendimi i Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr. 8283, datë 12.10.2018 ku me anë të cilit është vendosur 

: “Rrëzimin e kërkesë padisë si të pabazuar në ligj dhe prova ”,ky vendim në bazë të 

Kodit të Procedurës Civile ka marrë formën e prerë. Duke qenë përballë këtij fakti, 

kreditori Alpha Bank sh.a mund t’i kërkojë kësaj shoqërie përmbarimore ekzekutimin 

e titullit ekzekutiv Kontratë Kredie Bankare nr.2736, datë 23.05.2007 e lidhur 
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ndërmjet dy të paditurve Iljas Fisheku dhe Alpha bank sh.a, ku paditësi Agron Dogani 

jo vetëm që nuk qenë pjesë e kësaj kontrate, por dhe nuk ka patur dijeni për të. Për 

këtë titull Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka lëshuar Urdhër ekzekutimi me 

vendimin nr. 1969 akti, datë 17.04.2013 duke nxjerrë në shitje pasurinë e paditësit 

Agron Dogani,Apartament me Nr. 6/494+2-37, Zona Kadastrale Nr. 8310, Vol. 27, 

Faqe 84, ndodhur në Rrugën “Don Bosko”. 

Ekzekutimi i këtij vendimi mund të sjellë pasoja të rënda dhe të pariparueshme ndaj 

pasurisë të personit të tretë, Agron Dogani objekt rekursi. 

Për pasojat që vijnë nga ekzekutimi i këtij vendimi, gjykuam se janë të tilla që 

parashikon pika 1/a e nenit 479 i K.Pr.C. 

Sipas gjykimit tonë, kërkesa për pezullim ekzekutimi të vendimit të vendimit nr. 657, 

datë 03.07.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë ishte e vetmja rrugë që mund të 

pezullonte përkohësisht shitjen në ankand të pasurisë së personit të tretë/paditës 

Agron Dogani pasi në këtë rast interesat e paditësit/rekursuesit janë të cënuara dhe 

mund të përkeqësohen akoma më shumë dhe ekzekutimi i detyrimeve që i burojnë të 

paditurit, do të bëhej i pamundur më vonë me shitjen e pasurisë në ankand dhe më 

pas ndonjë kalim të mundshëm në pronësi të të tretëve. 

Së katërti: Gjithashtu, gjykoj se me vendimin objekt kërkese, unë Av. Ndrec Gjini 

ndjehem i diskriminuar për faktin se nga ana e këtij Kolegji të nderuar nuk është 

zbatuar i njëjti standart gjykimi për raste të njëjta ku përfaqësues jam unë avokati,( 

pra privat) me kërkesat e institucioneve shtetërore. E them këtë pasi, duke lexuar 

vendimet e marra nga ky Kolegj me datë 13.05.2020 vërehet që në vendimet që është 

bërë kërkesë për pezullim ekzekutimi të vendimit të formës prerë nga institucione 

shtetërore ose të pushtetit lokal megjithëse janë konsideruar të gjitha paligjshme duke 

përfshirë dhe kërkesën e bërë nga Agron Dogani si të pabazuara në ligj duke i 

përcaktuar kështu:”Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se 

kërkesa e palës kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

sipërcituar është e pabazuar në ligj”, ndaj kërkuesve të këtyre institucioneve nuk 

është marrë vendim për dënim me gjobë, por në disa raste është evidentuar si kërkesë 

abuzive dhe vetëm është paralajmëruar se në raste të tjera do të merret masa me 

gjobë në zbatim të nenit 34/1 të KPr.Civile dhe në disa raste të tjera është mjaftuar 

vetëm me përcaktimin se kërkesa është e pabazuar në ligj. 

Për të bërë më të qartë këtë konstatim timin, po rendisim vendimet si më poshtë: 

• Në vendimet ku kërkues janë përfaqësues të institucioneve shtetërore si Agjencia e 

Trajtimit të Pronave, Avokatura e Shtetit, është cilësuar si kërkesë e pabazuar në ligj 

dhe njëkohësisht paralajmërohet si më poshtë:”si rrjedhojë Kolegji thekson se çdo 

kërkesë e palëve në të ardhmen për pezullimin e ekzekutimit të vendimit sipas nenit 

479 të K.Pr.Civile në raste të tilla do të konsiderohet si abuzive, çka do të aktivizojë 

sanksionin ligjor të parashikuar në nenin 34 të K.Pr.Civile të ndryshuar.”dhe 

konkretisht në: 

1. Vendimi Nr. 154/155 Regjistri, datë 13.05.2020 

2. Vendimi Nr. 396 Regjistri,datë 13.05.2020 

3. Vendimi Nr. 149 Regjistri,datë 13.05.2020 

4. Vendimi Nr. 112/489 Regjistri, datë 13.05.2020 

• Në vendimet ku kërkues janë përfaqësues po institucioneve shtetërore si Agjencia 

Shtetërore e Kadastrës, Bashkia Tiranë, Universiteti “Aleksander Moisiu” apo 

Qëndra Shëndetesore Sarandë, etj ku punonjësve të tyre ju kanë zgjidhur kontratën e 

punës dhe është vendosur dëmshpërblim nga gjykata dhe këto institucione për 

mendimin tim abuzojnë me të drejtën e tyre duke kërkuar pezullim ekzekutimi të 
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vendimit të formës së prerë, apo nga Avokatura e Shtetit ku është kërkuar pezullim 

vendimi detyrim njohje pronar. 

Të gjitha këto nga ana e këtij Kolegji vlerësohen si kërkesa të pabazuara në ligj dhe 

mjaftohen vetëm me mospranim e kërkesës, me vendimet si më poshtë: 

1. Vendimi Nr. 133 Regjistri, datë 13.05.2020 

2. Vendimi Nr. 272 Regjistri, datë 13.05.2020 

3. Vendimi Nr. 365 Regjistri, datë 13.05.2020 

4. Vendimi Nr. 430 Regjistri, datë 13.05.2020 

5. Vendimi Nr. 470 Regjistri ,datë 13.05.2020 

6. Vendimi Nr. 479 Regjistri, datë 13.05.2020 

7. Vendimi Nr. 528 Regjistri, datë 13.05.2020, etj 

Për të gjitha arsyet e parashtruara sa më sipër, si dhe në mbështetje të nenit 169 të 

Kodit të Procedurës Civile, kërkoj: 1. Pranimin e kërkesës për shqyrtim. 2. Revokimin 

e pikës 2 të Vendimit Nr.121/516, datë 13.05.2020 të Kolegjit Civil të Gjykatës së 

Lartë duke vendosur heqjen e dënimit me gjobë të vendosur në vlerën prej 50.000 

lekë. 

 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

9. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë çmon se, për vlerësimin e kërkesës të avokatit Ndrec 

Gjini për “Heqjen e dënimit me gjobë të vendosur sipas nenit 34 të Kodit të 

Procedurës Civile”, duhen analizuar të gjitha pretendimet e tij në funksion të 

rrethanave të reja dhe në veçanti nëse janë paraqitura prova në mbështetje të 

pretendimeve. 

10. Pikësëpari, Kolegji Civil rithekson qëndrimin e tij mbi bazueshmërinë në ligj të 

Vendimit nr. 121/516, datë 13.05.2020 për mospranimin e kërkesës për pezullim të 

Vendimit nr. 657, datë 03.07.2019 të Gjykatës së Apelit Tiranë, vendim i cili është 

marrë duke u bazuar në faktet, rrethanat dhe argumentet e parashtruara në kërkesë nga 

Avokati Ndrec Gjini.  

11. Nga shqyrtimi i të gjitha pretendimeve të paraqitura në kërkesën për pezullim nuk 

rezulton të jetë parashtruar nga Avokati Ndrec Gjini asnjë argument ligjor që lidhet 

me objektin e kërkimit. Konkretisht në kërkesën për pezullim ka parashtruar 

pretendimin si më poshtë:  

“Të ndodhur para faktit se, Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin e saj nr. 657, datë 

03.07.2019 ka lënë në fuqi vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr. 8283, 

datë 12.10.2018 ku me anë të cilit është vendosur: “Rrëzimin e kërkesë padisë si të 

pabazuar në ligj dhe prova”, ky vendim në bazë të Kodit të Procedurës Civile ka 

marrë formën e prerë dhe kështu është i ekzekutueshëm. 

Duke qenë përballë këtij fakti, kreditori mund t’i kërkojë kësaj shoqërie 

përmbarimore ekzekutimin e këtij vendimi duke shitur në ankand pasurinë time 

Apartament me Nr. 6/494+2-37, Zona Kadastrale Nr. 8310, Vol. 27, Faqe 84, 

ndodhur në Rrugën “Don Bosko”. 

Ekzekutimit të këtij vendimi mund të sjellë pasoja të rënda dhe të pariparueshme ndaj 

pasurisë të personit të tretë, Agron Dogani objekt rekursi. Pasojat që vijnë nga 

ekzekutimi i këtij vendimi janë të tilla nga ato që parashikon pika 1/a e nenit 479 i 

K.Pr.C. 

Ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi do të sillte dëme serioze dhe të 

pariparueshme pasi unë paditësi/rekursuesi Agron Dogani e kam blerë këtë pasuri 

dhe e posedoj dhe gëzoj (jetoj në të) prej 8 vitesh. Është e vetmja pasuri që kemi si 
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familje, është gjithçka që kemi. Është mundi im dhe i familjes time për gjatë gjithë 

jetës tonë të përbashkët me familjen time. Nëse ky apartament do të shitej, atëherë unë 

dhe familja ime të dalim në mes të katër rrugëve duke sjellë kështu pasoja të rënda jo 

vetëm ekonomike, por dhe psikologjike mbi mua dhe familjen time. Në këtë rast 

interesat e paditësit/rekursuesit janë të cënuara dhe mund të përkeqësohen akoma më 

shumë dhe ekzekutimi i detyrimeve që i burojnë të paditurit, do të bëhej i pamundur 

më vonë me shitjen e pasurisë në ankand dhe më pas ndonjë kalim të mundshëm në 

pronësi të të tretëve. Në këtë logjikë, kërkesa për pezullim ekzekutimi të vendimit nr. 

657, datë 03.07.2019 të Gjykatës Apelit, duhet të pranohet nga gjykata deri në 

marrjen e vendimit nga kjo gjykatë, me qëllim garantimin e të drejtave dhe interesit të 

ligjshëm të palës paditëse/rekursuese. Kjo kërkesë është e domosdoshme dhe nuk 

paragjykon zgjidhjen në themel të çështjes, pasi mosmarrja e këtij vendimi sjell 

tjetërsimin e padrejtë të kësaj pasurie tek persona të tretë”. 

12. Në kushtet kur, këto argumente të rëndësishme për interesin e palës rekursuese dhe 

për objektin e kërkimit nuk janë parashtruar dhe as arsyetuar në kërkesë nga avokati i 

palës rekursuese, nuk mund të prezumohen dhe të merren të mirëqena nga ana e 

Kolegjit. Është detyrë e avokatit të pasqyrojë me hollësi në kërkesën për pezullim të 

gjitha argumentet ligjore që i shërbejnë objektit të kërkimit. 

13. Kolegji vlerëson se kërkuesi dhe, në veçanti avokati Ndrec Gjini, megjithëse 

pretendojnë se nga ekzekutimi i vendimit do të vinë pasoja të rënda, së pari nuk ka 

dhënë asnjë argument ligjor por është mjaftuar vetëm me një paragraf të përgjithshëm, 

së dyti dhe për më tepër avokati ka njohurit e duhura ligjore për të vlerësuar dhe për të 

bindur palët mbi mundësitë ligjore për të vepruar, pasi jo pa qëllim ligji ka 

parashikuar se të gjitha kërkesat, ankimet e veçanta dhe rekurset në Gjykatën e Lartë 

detyrimisht duhet të nënshkruhen nga avokati për të shmangur abuzimet që mund të 

bëhen nga palët të cilët nuk kanë njohuri ligjor. Pra, ritheksojmë edhe njëherë se 

kërkesa për pezullimin e ekzekutimit, vendoset vetëm kur kemi të bëjmë me 

vendime gjyqësore që pranojnë kërkesat e palëve dhe që mbartin detyrime 

konkrete, por në rastin objekt shqyrtimi, kërkesë padia është rrëzuar nga ana e 

gjykatës, në të dy shkallët e gjykimit dhe nuk kemi të bëjmë me një vendim gjyqësor i 

cili të ketë ngarkuar me detyrime palët ndërgjyqëse dhe se nga ekzekutimi i tij do të 

vinë pasoja të rënda dhe të pariparueshme.  

14. Kolegji sjell në vëmendje se palët dhe përfaqësuesit e tyre duhet të udhëhiqen nga 

parimi i mirëbesimit në mbrojtjen e të drejtave të tyre procedurale. Ato duhet të 

marrin masat që të ndihmojnë gjykatën në çdo fazë dhe shkallë gjykimi me 

informacionet e nevojshme dhe materialin provues relevant që ka rëndësi për procesin 

që ato kanë iniciuar dhe të shmangin ato procese të cilat nuk parashikohen dhe nuk 

lejohen nga ligji. Përndryshe ligji, në bazë dhe për zbatim të nenit 3 dhe 34 të Kodit të 

Procedurës Civile, krijon pasoja për ata që abuzojnë me keqbesim në ushtrimin e të 

drejtave procedurale. 

15. Kolegji vlerëson se pretendimet e paraqitura nga Av. Ndrec Gjini nuk kanë asnjë 

mbështetje ligjore dhe për më tepër ashtu sikurse u theksua më sipër, prezumohet se 

avokati ka dijeni për ligjin dhe ka për detyrë të marrë të gjitha masat e duhura që të 

informojë të përfaqësuarit prej tij dhe të veprojë vetëm në përputhje me interesat e tij 

pa shkelur ligjin, duke shmagur kërkesa të tilla të cilat nuk gëzojnë mbështetje ligjore 

dhe të cilat ngarkojnë me përgjegjësi atë që ka për detyrë t’i evitojë. 

16. Neni 17/3  i K.Pr. Administrative “Parimi i barazisë dhe i mosdiskriminimit”, 

parashikon: “Organi publik, gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij, shmang çdo 

diskriminim për shkak të gjinisë, racës, ngjyrës, etnisë, shtetësisë, gjuhës, identitetit 

gjinor, orientimit seksual, bindjeve politike, fetare ose filozofike, gjendjes ekonomike, 



7 
 

arsimore ose shoqërore, shtatzënisë, përkatësisë prindërore, përgjegjësisë prindërore, 

moshës, gjendjes familjare ose martesore, gjendjes civile, vendbanimit, gjendjes 

shëndetësore, predispozicioneve gjenetike, aftësisë së kufizuar, përkatësisë në një 

grup të veçantë ose për çdo shkak tjetër”. 

17. Në lidhje me pretendimin e parashtruar në pikën 4 të ankimit për diskriminim, 

referuar dispozitës së sipërcituar Kolegji vlerëson se nuk jemi në kushtet e kësaj 

dispozite, gjithashtu kolegji thekson se Gjykata Kushtetuese në vendimin e saj nr. 20, 

datë 11.07.2006, ka arsyetuar:  “Barazia në ligj dhe para ligjit nuk do të thotë që të 

ketë zgjidhje të njëllojta për individë ose kategori personash që janë objektivisht në 

kushte të ndryshme. Barazia në ligj dhe para ligjit presupozon barazinë e individëve 

që janë në kushte të barabarta” (Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 11, datë 

27.08.1993). Në Vendim nr. 16, datë 17.04.2000 kjo Gjykatë konfirmon këtë fakt, 

duke nënvizuar se ky përbën edhe një qëndrim tashmë të konsoliduar në praktikën e 

saj.  

18. Në rastin objekt shqyrtimi kërkuesi në cilësinë e përfaqësuesit ligjor duke kërkuar 

pezullimin e një vendimi për të cilin nuk vendoset pezullimi i ekzekutimit në kuptim 

të nenit 479 të KPr.Civile, presupozohet që është në dijeni që kërkimi i tij nuk është i 

bazuar në ligj e për rrjedhojë është haptazi abuziv, në këto kushte të paligjshmërisë së 

kërkesës, nuk mund të pretendojë që ndaj tij të jetë marrë një vendim diskriminues. 

19. Për sa më lart Kolegji Civil arrin në konkluzionin që kërkimi i parashtruar në ankimin 

për heqje gjobe nga Av. Ndrec Gjini nuk përmban shkaqe ligjore dhe nuk është 

paraqitur asnjë argument apo provë për të bindur Gjykatën për revokimin e këtij 

vendimi, për rrjedhojë kërkimi nuk duhet pranuar. 

 

 

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 169 të Kodit të Procedurës Civile; 

 

V E N D O S I 

 

Mospranimin e kërkesës së Av. Ndrec Gjini për revokimin e dënimit me gjobë të caktuar me 

Vendimin nr.121/516, datë 13.05.2020 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 

Një kopje e këtij vendimi i njoftohet palës kërkuese dhe një kopje i njoftohet Zyrës 

Përmbarimore Tiranë. 

 

Tiranë, më 08.07.2020 

   

  ANËTAR        ANËTAR         KRYESUES 

           Sokol SADUSHI     Ilir PANDA      Ervin PUPE 

 
 


