
1 
 

 
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 119/505 (3) i Vendimit. 

 

V E N D I M 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

 

Sot më datë  02.07.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 119/505 prot, 

datë 22.06.2020, që iu përket palëve: 

 

KËRKUES:   Av. Safet Haxhiaj. 

 

OBJEKTI: Revokimin e pikës 2 të vendimit nr. 119/505, datë 20.05.2020 

të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, për  dënimin me gjobë në 

vlerën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Av. Safet Haxhiaj. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 169 i Kodit të Procedurës Civile 

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

 

V Ë R E N: 

 

I.  Rrethanat e çështjes 

 

1.  Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë është paraqitur kërkesa e Av. Safet Haxhiaj 

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

 

2.  Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësja Fatime 

Milani, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, kundrejt palëve të 

paditura, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Zyra Vendore Shkodër, Aishe Bajraktari, 

Gëzim Bajraktari, Skënder Bajraktari, me padi me objekt kthimi i sendit pasuri e 

paluajtshme.....   

 

3.  Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se kërkuesi, Skënder Bajraktari me 

kërkesën nr. 2821 prot. datë 25.11.2019, i është drejtuar Gjykatës së Lartë për 
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pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.503 datë 29.07.2019, të Gjykatës së Apelit 

Shkodër.  

 

4.  Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me vendimin nr. 1358 datë 01.11.2017  ka 

vendosur:  

“Rrëzimin e kërkesë padisë së paditëses Fatime Milani  si e pambështetur në prova 

dhe në ligj. 

Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë”. 

 

5.  Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr. 503 datë 29.07.2019 ka vendosur: 

“Prishjen e vendimit nr. 1358 (4488) datë 01.01.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në atë gjykatë të shkallës së parë me 

tjetër trup gjykues“. 

 

6.  Më datë 04.11.2019 Skënder Bajraktari etj,  nëpërmjet përfaqësuesit të tyre ligjor Av. 

Safet Haxhiaj, kanë paraqitur në Gjykatën e Lartë një kërkesë për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor , në thelb parashtron sa vijon: 

-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit. 

-Ne të paditurve ekzekutimi i këtij vendimi dhe kthimi i çështjes për tu rigjykuar, i 

sjellë pasoja të rënda dhe krejt të pariparueshme, për pjesën tjetër të pasurisë, të 

cilën duan ta tjetërsojnë, duke vënë në diskutim prona që e disponojnë dhe e kanë me 

titull pronësie, duke u sjellë dëme materiale dhe zvarritje nëpër gjithë këto gjykime, 

kur del qartë që e kanë fituar pronën sipas ligjit, gjë që del dhe në arsyetimin që bën 

Gjykata e shkallës së parë.           

-Prania apo jo e shoqërisë “Frai” nuk ndryshon fatin dhe përfundimin e gjykimit, por 

vetëm zvarrit palët nëpër gjykime për vite me radhë, ndërkohë që zgjidhjen mund ta 

jap Gjykata e Lartë me vendimin e saj.       

 

7.  Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë me Vendimin nr. 119/505, datë 20.05.2020 ka 

shqyrtuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor nr. 503, datë 

29.07.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër dhe ka vendosur mospranimin e kërkesës, 

duke arsyetuar se, në një gjykim të natyrës të së drejtës civile, 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 në kërkesën e 

paraqitur e këtyre argumenteve ligjore ka sjell mospranimin e kërkesës për pezullim. 

 

8. Kolegji ka vlerësuar njëkohësisht se të paditurit, nëpërmjet avokatit të tyre, i janë 

drejtuar Gjykatës së Lartë, në një kohë që Gjykata e Apelit Shkodër ka vendosur: 

”Prishjen e vendimit nr. 1358 (4488) datë 01.01.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në atë gjykatë të shkallës së parë me 

tjetër trup gjykues”. Në këto rrethana kërkuesit nuk legjitimohen të kërkojnë 

pezullimin e sipas nenit 479 të K.Pr.Civile. Në kushte të tilla, abuzimi me mjetin 

ligjor të parashikuar nga neni 479 i K.Pr.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 
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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 K.Pr.Civile. 

 

9.  Me datë 22.06.2020 përfaqësuesi i palës kërkuese, Av. Safet Haxhiaj, ka paraqitur 

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

kërkesë ai parashtron se: 

Mbështetur në nenin 169 të K.Pr.Civile, brenda afatit normal tri ditor po e 

kundërshtoj këtë pikë në dispozitivin e vendimit të përmendur, duke kërkuar prej Jush 

revokimin e tij, për arsyet vijuese: 

Nuk po trajtoj rrjedhën e ngjarjeve dhe vetë çështjen që lidhet me vendimin nr.503 

daë 29.07.2020 të Gjykatës së Apelit Shkodër, ndaj të cilit pala e paditur Skënder 

Bajraktari etj, kanë paraqitur rekurs, ku e kundërshtojnë atë si një vendim të 

pambështetur në ligj dhe në prova. 

Teksa për dënimin me gjobë të avokatit të palës së paditur, Safet Haxhiaj, për 

paraqitjen e kërkesës për pezullim të ekzekutimit vendimit të cituar të Gjykatës së 

Apelit Shkodër, sot, mendoj se nga ana ime si avokat është gabuar, por asnjëherë me 

mendimin për të abuzuar, sepse arsyet që shtyn në formulimin e depozitimin për 

gjykim të kësaj kërkese janë të karakterit interpretues si dhe ndikuar nga një sërë 

faktorësh të tjerë ekstraprocedural. 

Më konkretisht është interpretuar gabim, neni 479 i K.Pr.Civile, ngaqë në 

përmbajtjen e tij nuk ndahen shprehimisht, se kush janë llojet e vendimeve të 

gjykatave më të ulta për të cilat Gjykata e Lartë pezullon ekzekutimin. Fjala është për 

ato vendime që trajtohen në pikën 10 të pjesës arsyetuese të vendimit nr.119/505 datë 

20.05.2020 të Gjykatës së Lartë (Kolegjit Civil). Të tilla siç janë: - vendimet e formës 

së prerë që përmbajnë një detyrim, vendimet deklarative etj, vendime të gjykates që 

marrin formë të prerë vetëm në kuptimin procedural. Kështu në nxitim e sipër është 

keqinterpretuar neni 479 i K.Pr.Civile sikur kjo dispozitë lejon kërkesa për pezullim 

ndaj çfarëdo vendimi të formës së prerë. 

Natyrisht se në këtë aspekt kanë influencën e tyre edhe presionet indirekte të palëve 

që ushtronin palët kundërshtare që tërheqin interesa nga zgjidhja e kësaj çështjeje, 

sikurse paditësit dhe personi i tretë, shoqëria “Frai” sh.p.k. 

Nga sa më sipër, konstatohet se kërkesa nuk është bërë me ndonjë paramendim për 

zvarritje të procesit apo si kërkesë abuzive, por është rezultat i interpretimit të gabuar 

të dispozitës referuese dhe për këtë arsye: 

Në përfundim kërkoj që të vendosni: Revokim të pikës 2 të dispozitivit të vendimit 

nr.119/505 datë 20.05.2020 të Gjykatës së Lartë (Kolegjit Civil), për dënimin me 

gjobë në vlerën 50.000 lekë për avokatin Safet Haxhiaj. Ose nëse nuk e konsideroni 

këtë, ju lutem në alternativë të këtij kërkimi pakësim të masës së gjobës. 

 

II.  Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

 

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

Haxhiaj për “Heqjen e dënimit me gjobë të vendosur sipas nenit 34 të K.Pr.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. 

 

11.  Pikë së pari, Kolegji Civil rithekson qëndrimin e tij mbi bazueshmërinë në ligj të 

Vendimit  
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nr. 119/505, datë 20.05.2020 për mospranimin e kërkesës për pezullim të Vendimit nr. 

503, datë 29.07.2019 të Gjykatës së Apelit Shkodër, vendim i cili është marrë duke u 

bazuar në faktet, rrethanat dhe argumentet e parashtruara në kërkesë nga Avokati 

Safet Haxhiaj.  

 

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

rezulton të jetë parashtruar nga Avokati Safet Haxhiaj asnjë argument ligjor që lidhet 

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

pretendimin si më poshtë:  

-Ne të paditurve ekzekutimi i këtij vendimi dhe kthimi i çështjes për tu rigjykuar, i 

sjellë pasoja të rënda dhe krejt të pariparueshme, për pjesën tjetër të pasurisë, të 

cilën duan ta tjetërsojnë, duke vënë në diskutim prona që e disponojnë dhe e kanë me 

titull pronësie, duke u sjellë dëme materiale dhe zvarritje nëpër gjithë këto gjykime, 

kur del qartë që e kanë fituar pronën sipas ligjit, gjë që del dhe në arsyetimin që bën 

Gjykata e shkallës së parë.           

-Prania apo jo e shoqërisë “Frai” nuk ndryshon fatin dhe përfundimin e gjykimit, por 

vetëm zvarrit palët nëpër gjykime për vite me radhë, ndërkohë që zgjidhjen mund ta 

jap Gjykata e Lartë me vendimin e saj.       

 

13.  Kolegji vlerëson se kërkuesi dhe, në veçanti avokati Safet Haxhiaj, 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, për më 

tepër  në rastin objekt shqyrtimi është vendosur : “Prishjen e vendimit nr. 1358 (4488) 

datë 01.01.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër dhe dërgimin e çështjes për 

rigjykim në atë gjykatë të shkallës së parë me tjetër trup gjykues”. Në këto kushte nuk 

kemi të bëjmë me një vendim gjyqësor të formës së prerë,  nga  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 

K.Pr.Civile, krijon pasoja për ata që abuzojnë me keqbesim në ushtrimin e të drejtave 

procedurale. 

 

15.  Kolegji vlerëson se pretendimet e paraqitura nga Av. Safet Haxhiaj nuk kanë asnjë 

mbështetje ligjore dhe për më tepër nuk është argument provues fakti se: “ka 

këmbëngulur pala e paditur  dhe se ka qenë vullneti i tyre si dhe për influenca të 

ndryshme, prandaj ka bërë këtë kërkesë”. Ashtu sikurse u theksua më sipër, 

prezumohet se avokati ka dijeni për ligjin dhe ka për detyrë të marrë të gjitha masat e 
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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.  Megjithatë, Kolegji vlerëson se edhe në kërkesën objekt shqyrtimi, përsëri sjellja e 

avokatit Safet Haxhiaj nuk është në përputhje me interesin e të përfaqësuarit prej tij, 

duke qenë se kërkon të justifikohet për moskryerjen e detyrës dhe të ngarkojë me 

përgjegjësi të përfaqësuarin, me  arsyet (justifikimet) që e kanë shtyrë në formulimin e 

depozitimin për gjykim të kësaj kërkese, që sipas tij,  janë të karakterit interpretues si 

dhe ndikuar nga një sërë faktorësh të tjerë ekstraprocedural. Në lidhje me kërkesën e 

kërkuesit Safet Haxhiaj (Avokatit)  për uljen e masës së gjobës nën shumën 50.000 

lekë Kolegji thekson se, masa e gjobës është në kufirin minimal të parashikuar në 

nenin 34/1 të K.Pr.Civile e në këto  rrethana një kërkesë e tillë nuk mund të pranohet 

pasi është e pabazuar ligjërisht.  

 

17.  Kolegji Civil vlerëson se kërkesa e paraqitur nga Av. Safet Haxhiaj nuk përmban 

shkaqe ligjore dhe nuk është paraqitur asnjë argument apo provë për të bindur 

Gjykatën për revokimin e këtij vendimi. 

 

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. Safet Haxhiaj për revokimin e dënimit me gjobë të caktuar 

me Vendimin nr. 119/505, datë 20.05.2020 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 02.07.2020 

 

   

    ANËTAR            ANËTAR             KRYESUES 

          Sokol SADUSHI       Ilir PANDA         Ervin PUPE 

 

 

  
 


