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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 1053 (4) i Regj. Themeltar 

Nr. 1053 (4) i Vendimit 

 

V E N D I M 

NE EMËR TË REPUBLIKËS 

 

 

     Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, i përbëre prej gjyqtarëve: 

 

Ervin PUPE         - Kryesues 

Sokol SADUSHI -  Anëtar 

Ilir PANDA        - Anëtar 

 

sot në datën  03.11.2021 mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit çështjen civile me 

nr. 90600-00688-00-2021 datë 16.06.2021 që i përket:  

 

KËRKUES:    Avokat Gerti Ymeri. 

 

OBJEKTI:   Revokim i vendimit gjyqësor  nr. 00-2021-1053 datë  

                                               05.07.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë përsa i   

                                               përket pikave 2, 3, 4, 5 dhe 6  të dispozitivit, që kanë të bëjnë  

                                               me vendosjen e sanksionit të gjobës ndaj meje avokat Gerti  

                                               Ymeri gjatë gjykimit të çështjes civile me nr. 90600-00688- 

                                               00-2021. 

 

BAZA LIGJORE:            Nenet 34/1 dhe 169 të KPC. 

  

në çështjen me palë: 

 

KËRKUES:    Zyra Islamaj, Gëzim Islamaj,  Alfrida Islamaj, Algeza Islamaj, 

                                   Aledio Islamaj.    

      

OBJEKTI:  1. Përjashtimi i Gjyqtarit Fuat Vjerdha, nga gjykimi i çështjes  

                                   civile të regjistruar në Gjykatën e Apelit Shkodër, me nr. çështjeje  

                                   90103-00001-50-2021 dhe me nr. akti 73, me datë regjistrimi  

                                  05.01.2021, me gjyqtar relator Fuat Vjerdha.  

                                  2. Marrjen e masave që kjo kërkesë të mos gjykohet nga gjyqtarë të  

                                   cilët janë në kushtet e nenit 147 të K.Pr.Penale.   

  

BAZA LIGJORE:   Neni 72 e vijues i K.Pr.Civile, nenet 3,4 të ligjit 9367 datë  

                                 07.04.2005 “Për parandalimin e Konfliktit të Interesave në  

                                Ushtrimin e Funksioneve Publike”, të ndryshuar  me ligjin nr. 9475  

                                datë 09.02.2006, me Ligjin nr. 9529, me ligjin nr. 9529 datë  
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                                11.05.2006, me Ligjin nr. 86/2012, datë 18.09.2012 dhe me Ligjin  

                                nr. 44/2014, datë 24.04.2014.  

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe diskutoi çështjen në tërësi në 

dhomën e këshillimit, 

 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

     1. Pranë Gjykatës së Apelit Shkodër, me trup gjykues  me gjyqtar relator Fuat Vjerdha, 

është duke u shqyrtuar çështja civile me palë ndërgjyësa;  Palë   paditëse Zyra Islamaj etj, dhe 

palë e paditur Shoqëria Tregtare “American Hospital”  sh.a., me objekt “Shpërblim dëmi”. 

   2. Me kërkesën e datës 19.04.2021, përfaqësuesi i kërkuesve Zyra Islamaj, Gëzim Islamaj, 

Alfrida Islamaj, Algeza Islamaj dhe Aledio Islamaj, Av. Gerti Ymeri, ka kërkuar  

përjashtimin nga gjykimi të relatorit të çështjes, gjyqtarit Fuat Vjerdha. Për këtë shkak është 

depozituar edhe një kërkesë me shkrim. 

    3. Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr.82 datë 30.04.2021 ka vendosur: 

“Mospranimin e kërkesës së shtetasve Zyra Islamaj etj, e regjistruar në Gjykatën e Apelit 

Shkodër me nr. 238 (00355) datë 19.04.2021, për përjashtimin e gjyqtarit Fuat Vjerdha. 

Vendimi është i formës së prerë”. 

     4. Kundër vendimit të Gjykatës së Apelit kanë paraqitur ankim (rekurs) me datë 

09.02.2021 palët kërkuese Zyra Islamaj, Gëzim Islamaj, Alfrida Islamaj, Algeza Islamaj dhe 

Alediol Islamaj. 

   5. Gjykata e Lartë, me vendimin nr. 1053  datë 05.07.2021 ka vendosur: 

1. Mospranimin e rekursit të paraqitur nga palët kërkuese Zyra Islamaj, Gëzim Islamaj, 

Alfrida Islamaj, Algeza Islamaj, Aledio Islamaj, kundër vendimit nr. 82 datë 30.04.2021 të 

Gjykatës së Apelit  Shkodër.   

2. Gjobitjen e Av. Gerti Ymeri, në shumën 50.000 lekë; 

3. Ndaj këtij vendimi, në pjesën që ka disponuar në lidhje me sanksionin me gjobë, lejohet 

ankim brenda tre ditëve nga e nesërmja e marrjes dijeni për vendimin para Gjykatës së 

Lartë; 

4. Ky vendim, në pjesën që ka disponuar në lidhje me sanksionin me gjobë përbën titull    

ekzekutiv; 

5. Ngarkohet Zyra Vendore e Përmbarimit Gjyqësor Shkodër për ekzekutimin e këtij vendimi; 

6. Një kopje e vendimit i njoftohet edhe Zyrës së Përmbarimit Shkodër.  

    6. Pasi është njohur me këtë vendim kërkuesi Avokat Gerti Ymeri i është drejtuar Gjykatës 

së Lartë me kërkesë për revokimin e këtij vendimi për pikat 2, 3, 4, 5 dhe 6 të dispozitivit, 

pasi ai pretendon se sanksioni i gjobës i është vënë pa asnjë shkak ligjor pasi, nuk është ai 

avokati që ka nënshkruar rekursin (ankimin) e palëve kërkuese për në Gjykatën e Lartë.      

   7. Nga materialet e ndodhura në dosjen gjyqësore rezulton se rekursi (ankimi) i palëve 

kërkuese është nënshkruar nga Avokat Suad Idrizi i studios ligjore SBI & PARTNERS. Në 

këto kushte Kolegji çmon se, në pjesën përshkruese arsyetuese si dhe në dispozitivin e këtij 

vendimi, ka rezultuar një gabim material. Konkretisht në pikën 14 të pjesës përshkruese të 

arsyetimit si dhe në pikën 2 të dispozitivit të mësipërm në vend të emrit të avokatit Gerti 

Ymeri duhet të jetë emri i Avokat Suad Idrizi.   

   8. Për sa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë bazuar në nenin 312/1 të KPC çmon të 

drejtë kërkesën e kërkuesit për  ndreqjen e gabimeve materiale të konstatuara në vendimin 
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nr.1053, datë 05.07.2021, por vetëm për pikën 2 të dispozitivit të saj dhe jo pikat e tjera të 

pretenduara nga pala kërkuese, duke u pasqyruar e  dhëna e saktë në lidhje me emrin e 

avokatit,  sikurse u analizua më lart. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

          Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 312/1 të KPC; 

 

VENDOSI: 

 

Ndreqjen e gabimit material të vendimit nr. 1053 datë 05.07.2021 të Kolegjit Civil të 

Gjykatës së Lartë, si më poshtë: 

     Pika 14 në pjesën arsyetuese të vendimit nr. 1053, datë 05.07.2021 të Kolegjit Civil të 

Gjykatës së Lartë,  të pasqyrohet në këtë mënyrë: Av. Gerti Ymeri të zëvendësohet me Av. 

Suad Idrizi.  

      Pika 2 e dispozitivit të vendimit nr. 1053, datë 05.07.2021 të Kolegjit Civil të Gjykatës së 

Lartë, të pasqyrohet në këtë mënyrë: “Gjobitjen e Av. Suad Idrizi, në shumën 50.000 lekë”.  

Ky vendim i bashkëngjitet vendimit nr. 1053 datë 05.07.2021 të Kolegjit Civil të 

Gjykatës së Lartë dhe është pjesë përbërëse e tij. 

 

Tiranë, më 03.11.2021 

              

 

   ANËTAR                                       ANËTAR                                          KRYESUES 

 

 Ilir PANDA           Sokol SADUSHI                                 Ervin PUPE  


