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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

___________________________________________________________________________ 

Nr. 67 (6) i  Regj.Themeltar 

Nr. 67 (6) i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

         Ervin PUPE         - Kryesues 

                                                   Albana BOKSI               - Anëtare 

   Sandër SIMONI            - Anëtar 

 

 

 më datë 22.09.2021, mori në shqyrtim në Dhomën e Këshillimit, çështjen civile, që u 

përket palëve:  

 

KËRKUES:    Genti Hema 

 

OBJEKTI:  Heqjen e dënimit me gjobë në masën 50000 lekë, të 

dhënë me Vendimin nr. 67, datë 30.6.2021, të Gjykatës 

së Lartë, Kolegji Civil Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:  Nenet 169 e vijues i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen me:  

 

KËRKUES:    Abedin Muçaj  

 

OBJEKTI:  Kërkoj nga Gjykata e Lartë Kolegji pezullimin e 

ekzekutimit të Vendimit nr. 62-2019-5788 (196), datë 

13.11.2019, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier dhe 

Vendimit nr. 42, datë 27.12.2019, të Gjykatës së Apelit 

Vlorë. 

 

BAZA LIGJORE:  Nenet 472, 479 të Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen me palë:  

 

PADITËS:    Abedin Muçaj 

 

PADITUR:  Banush Muçaj 

 

OBJEKTI:  Lëshim i urdhërit të mbrojtjes. 

 

BAZA LIGJORE: Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masat ndaj dhunës 

në marrëdhëniet familjare”. 
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BAZA LIGJORE:  Neni 32/a i Kodit të Procedurës Civile; 

Nenet 92/a/b, 193 të Kodit Civil. 

 

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

dhomën e këshillimit, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Më datë 24.3.2021, paditësi Abedin Muçaj, ka paraqitur në Gjykatën e Lartë 

Kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, me anën e së 

cilës kërkon pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 62-2019-5788 (196), datë 13.11.2019, 

të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier dhe Vendimit nr. 42, datë 27.12.2019, të Gjykatës së 

Apelit Vlorë. Përfaqësues ligjor i kërkuesit Abedin Muçaj në këtë kërkesë për pezullim ka 

qenë Av. Genti Hema. 

2. Lidhur me këtë çështje, rezulton se, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, me Vendimin 

nr. 62-2019-5788 (196), datë 13.11.2019, ka vendosur:“Rrëzimin e padisë. Shpenzimet 

gjyqësore në ngarkim të palës paditëse.”. Gjykata e Apelit Vlorë, me Vendimin nr. 42, datë 

27.12.2019, ka vendosur: “Lënien në fuqi të Vendimit nr. 196 datë 13.11.2019, të Gjykatës së 

Shkallës së Parë Fier. Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë.”. 

3. Me Vendimin nr. 67, datë 30.6.2021, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, me të cilin 

është gjykuar kërkesa e paditësit Z. Abedin Muçaj për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit 

nr. 62-2019-5788 (196), datë 13.11.2019, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier dhe Vendimit 

nr. 42, datë 27.12.2019, të Gjykatës së Apelit Vlorë, ka disponuar dënimin e Av. Genti Hema 

me gjobë në vlerën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë.  

4. Kundër këtij vendimi, lidhur me disponimin e përmbajtur në pikën 2 të tij që ka 

lidhje me dënimin me gjobë në vlerën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë për Av. Genti Hema, ky 

i fundit ka depozituar në Gjykatën e Lartë kërkesën për heqjen e dënimit me gjobë në masën 

50000 lekë, duke parashtruar: 

- Sinqerisht nuk kam pasur për qëllim zvarritjen e gjykimit të kësaj çështjeje, apo 

pengimin e punës tuaj. Qëllimi i vetëm që ju jemi drejtuar është vetëm marrja drejtësi nga 

ana juaj. 

- Do t’ju lutesha, pasi jam kryefamiljar. Kam dy fëmijë të mitur për të rritur dhe 

ushqyer dhe bashkëshorten. Ne jetojmë me qira dhe situata jonë ekonomike, nisur nga puna e 

pakët që unë kam në tregun e avokatisë është shumë e vështirë, pasi me ato pak të ardhura që 

kemi nga rroga e bashkëshortes sime si mësuese, mezi paguajmë qiranë e banesës, të 

ambientit ku unë punoj, taksat, tatimet dhe ushqyerjen dhe arsimimin e fëmijëve. 

  

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil   

 

5. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) çmon se, për vlerësimin e 

kërkesës së Av. Genti Hema për revokimin e Vendimit nr. 59/2021, datë 14.4.2021, të 

Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, në pjesën që parashikon dënimin me gjobë të disponuar 

ndaj tij në masën 50.000 lekë, duhen analizuar të gjitha pretendimet e tyre në funksion të 

rrethanave të reja dhe në veçanti nëse janë paraqitura prova në mbështetje të pretendimeve.  
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6. Pikësëpari, Kolegji çmon të ritheksojë qëndrimin e tij mbi bazueshmërinë në ligj të 

Vendimit nr. 67, datë 30.6.2021, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë për mospranimin e 

kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Abedin Muçaj, për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit 

nr. 62-2019-5788 (196), datë 13.11.2019, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier dhe Vendimit 

nr. 42, datë 27.12.2019, të Gjykatës së Apelit Vlorë. 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, 

kërkesëpadia 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 vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme.    

7. Lidhur me zbatueshmërinë e nenit 34/1 të Kodit të Procedurës Civile (KPC), 

Kolegji vlerëson të risjellë në vëmendje se, aktet që i drejtohen Gjykatës së Lartë dhe që 

përbëjnë disponim të të drejtave procedurale të palëve, aktivizojnë detyrimisht dhe në radhë 

të parë, edhe përgjegjësinë e përfaqësuesit të palës. 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. Për më tepër, avokati, ka njohuritë e duhura ligjore për të vlerësuar dhe për të 

bindur palët mbi mundësitë ligjore për të vepruar dhe për të shmangur abuzimet që mund të 

bëhen nga palët, të cilët nuk kanë njohuri ligjore.  

8. Përsa i përket vështirësisë financiare për shlyerjen e dënimit me gjobë nga ana e 

kërkuesit, Kolegji vlerëson se ky argument nuk mund të shërbejë si shkak për heqjen e 

dënimit me gjobë. Megjithatë, sjell në vëmendje të kërkuesit se, Kodi i Procedurës Civile 

parashikon një mjet tjetër procedural, që i vjen në ndihmë debitorit që ndodhet në pamundësi 

financiare për të ekzekutuar plotësisht detyrimin. Konkretisht, sipas nenit 517 të Kodit të 

Procedurës Civile, debitori ka të drejtë që të paraqesë kërkesë drejtuar gjykatës së vendit të 

ekzekutimit për të shtyrë afatin e ekzekutimit të debitorit ose ta ndajë atë në këste, referuar 

gjendjes pasurore të debitorit. Pra, për shkak të situatës financiare të rënduar, fakt ky që do të 

duhet të provohet, debitori ka të drejtë të kërkojë nga gjykata shtyrjen e afatit të ekzekutimit, 

apo ndarjen në këste të detyrimit, referuar gjendjes pasurore të tij. 

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

ankimin për heqje gjobe nga Av. Genti Hema, 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. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 dhe 34 të Kodit të Procedurës 

Civile, 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës për revokimin e Vendimit nr. 67, datë 30.6.2021, të Kolegjit 

Civil të Gjykatës së Lartë, në pjesën që është vendosur dënimi me gjobë i Av. Genti Hema, 

në masën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë. 

Tiranë, më datë 22.09.2021 

 

   ANËTARE                                         ANËTAR                              KRYESUES 

 

Albana BOKSI                              Sandër SIMONI     Ervin PUPE 


