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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 694 (1) i Regj. Themeltar 

Nr. 694 (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 05.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr. 1119 prot, 

datë 06.04.2021, që iu përket palëve: 

 

KËRKUES:   Av. Qani Hasa dhe Av. Vasil Dode  

 

OBJEKTI: Revokimin e pikës 2 të vendimit nr. 00-2020 - 694, datë 

25.11.2020 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  

 

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. Qani Hasa 

dhe Av. Vasil Dode për heqjen e dënimit me gjobë, sipas nenit 169 të Kodit të Procedurës 

Civile. 

2. Nga aktet e fashikullit të gjykimit rezulton se pala e paditur kundërpaditëse Tomorr 

Moli, Riza Myzeqari dhe Baki Shehu ka paraqitur një rekurs me të cilin ka kërkuar: 

“Prishjen e vendimit nr. 10-2019-649 (90), datë 10.04.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe 

lënien në fuqi të vendimit nr. 1854/422, datë 05.04.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Elbasan”. 
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3. Nga aktet e administruara në dosje rezulton se me vendimin nr. 118/4, datë 

26.09.1995 të Komisionit të Kthimit Kompensimit të Pronave Elbasan, trashëgimtarëve të 

Ymer Saraçit i janë kthyer një sipërfaqe prej 8.000 m2, në Elbasan në ZK 8524. Brenda kësaj 

sipërfaqe janë ngritur disa ndërtesa 1 katëshe, gjatë periudhës 1992 e në vazhdim. 

4. Mbi këtë pasuri shtetasit Riza Myzeqari, Ndriçim Shopi dhe Banush Elezi në 

kundërshtim me ligjin, pa leje të organit kompetent kanë realizuar ndërtimin e më pas kanë 

vërtetuar faktin juridik të ndërtimit të këtyre godinave. 

5. Shtetasit Ndriçim Shopi, Banush Elezi, këto ngrehina ia kanë shitur respektivisht të 

paditurve Tomor Moli dhe Baki Shehu të cilët së bashku me të paditurin Riza Myzeqari kanë 

regjistruar në regjistrat hipotekor vetëm ndërtesat. 

6. Paditësi në mbrojtje të të drejtave të tij, me të paditurit, ka zhvilluar disa procese 

gjyqësore të ndryshme, me objekte të ndryshme dhe në pozita procedurale herë paditës dhe 

herë i paditur. Edhe të paditurit duke pasur pretendime për këto ndërtesa me pretendimin se 

vendimi i K.K.K. Pronave Elbasan, kanë kundërshtuar pjesërisht vendimin nr. 118/4, datë 

26.09.1995 K.K.K.P.  

7. Ndërgjyqësit sikurse u parashtrua me sipër kanë qenë të përfshirë në shumë 

procedura administrative dhe gjyqësore. I padituri Baki Shehu dhe Tomor Moli, kanë 

pretenduar se vendimi i KKKP nr. 118/4, datë 26.09.1995 është marrë në kundërshtim me 

ligjin përsa i përket sipërfaqeve ku ata kanë realizuar ndërtimin. Me vendim të formës prerë 

shtetasve Baki Shehu dhe Tomor Moli dhe Riza Myzeqari iu është rrëzuar kërkesëpadia. 

Ndërkohe që i padituri Riza Myzeqari nuk ka bërë rekurs, të paditurit Baki Shehu dhe Tomor 

Moli, kanë ushtruar rekurs. Ka rezultuar se kjo çështje të jetë regjistruar në vitin 2008 dhe 

pasi ka shkuar në Gjykate të Lartë dhe është kthyer për rigjykim në Gjykatën e Shkallës Parë 

Elbasan, është gjykuar sërish dhe gjykata ka rrëzuar kërkesëpadinë e Baki Shehu dhe Tomor 

Moli me vendim të formës së prerë. 

8. Në këto rrethana, paditësi duke u nisur nga fakti se pretendimi i të paditurve Tomor 

Moli dhe Baki Shehu, me vendim të formës së prerë i është rrëzuar, i është drejtuar Gjykatës 

Faktit Elbasan me kërkesëpadi me pale dhe objekt lirim dhe dorëzim sendi, duke pretenduar 

lirimi dhe dorëzimin sipërfaqes së truallit në emër të Tomorr Moli, Riza Myzeqari dhe Baki 

Shehu, pjesë e sipërfaqes prej 8.000 m2 të kthyer me vendim të KKKP-se Elbasan, si dhe 

detyrimin e të paditurve të shpërblejnë paditësin nga përdorimi i sendit nga data 26.09.1995 e 

në vazhdim. 

9. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, me vendimin nr. 1854/422, datë 05.04.2019 

ka vendosur: “1- Pezullimin e gjykimit të çështjes civile nr. 1854/422 akti datë 05.03.2018, 

që i përket palëve ndërgjyqëse: 

Paditës (i kundërpaditur): Alush Saraci 

Të paditur (kundërpaditës): Tomorr Moli, Riza Myzeqari, Baki Shehu. 

Me objekt: “Njohje e dorëzim sendi” etj. 

Me objekt kundërpadie: Njohje pronare me parashkrim fitues, deri në zgjidhjen 

përfundimtare në Gjykatën e Lartë të çështjes civile nr. 02895/16 akti 13.09.2016, me pale 

ndërgjyqëse: 

Paditësa: Tomorr Moli dhe Baki Shehu 

Të paditur: Aurora Kurmaku, Arjan Saraçi, Zana Jella, Erika Mileti dhe Alush Saraçi, 

Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Tiranë. 

Me objekt: Kundërshtimi i Vendimit nr. 118, datë 26.9.1995 të K.K.K.Pronave Bashkia 

Elbasan. 

10. Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr. 10-2019-649 (90), datë 10.04.2019, ka 

vendosur: “Prishjen e vendimit nr. 1854/422, datë 05.02.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Elbasan dhe dërgimin e çështjes në po atë gjykate për vazhdimin e gjykimit me të njëjtin trup 

gjykues. Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Gjykatën e Lartë”.  
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11. Ndaj vendimit të sipërcituar rezulton të ketë paraqitur rekurs pala e paditur 

kundërpaditëse Tomorr Moli, Riza Myzeqari dhe Baki Shehu, nëpërmjet përfaqësuesve të 

tyre ligjor Av. Qani Hasa dhe Av. Vasil Dode.  

12. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë me Vendimin nr. 00-2020 - 694, datë 

25.11.2020 ka shqyrtuar ankimin e veçantë dhe ka vendosur: Mospranimin e ankimit të 

paraqitur nga pala e paditur kundërpaditëse Tomorr Moli, Riza Myzeqari dhe Baki Shehu 

ndaj vendimit nr. 10-2019-649 (90), datë 10.04.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës, duke 

arsyetuar se, përfundimin se në çështjen objekt gjykimi, pala e paditur kundërpaditëse 

Tomorr Moli, Riza Myzeqari dhe Baki Shehu ka paraqitur ankim ndaj një vendimi që nuk 

mund të ankimohet në bazë dhe për zbatim të nenit 450/c të Kodit të Procedurës Civile. 

Kolegji ka vlerësuar njëkohësisht se pala e paditur kundërpaditësi, nëpërmjet avokatëve të 

tyre, duke ju drejtuar Gjykatës së Lartë në cilësinë e gjyqhumbësit, për sa kohë ankim ndaj 

një vendimi që në zbatim të nenit 301 të KPC nuk lejohej ankim. Në kushte të tilla, abuzimi 

me mjetin ligjor të parashikuar nga neni 443 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 avokatët të 

kushteve që kërkohen për ankimet e veçanta kundër vendimeve që kanë vendosur prishjen e 

vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan që ka vendosur pezullimin e gjykimit duke 

u urdhëruar vazhdimi i gjykimit, është haptazi e pabazuar në ligj dhe, për rrjedhojë, është 

vlerësuar se avokatët e palës kërkuese duhet të dënohen me 50.000 Lekë gjobë, sipas nenit 34 

të Kodit të Procedurës Civile. 

13. Më datë 09.04.2021 përfaqësuesit e palës kërkuese, Av. Qani Hasa dhe Av. Vasil 

Dode, kanë paraqitur para Kolegjit Civil një kërkesë për revokimin e vendimit të dënimit me 

gjobë. Në kërkesë ata parashtrojnë se: 

 Në çështjen objekt ankimi të veçantë kemi kërkuar pezullimin e gjykimit në shkallën 

e parë deri në përfundim të gjykimit të çështjes që është në Gjykatën e Lartë me nr. 

02895/16 akti datë 13.09.2016 që ka si objekt: Kundërshtimin e vendimit të 

Komisionit të Kthimit e Kompensimit të Pronave. 

 Nga Gjykata e Shkallës së Parë Elbasan u pranua kërkesa jonë për pezullimin e 

gjykimit dhe vendimmarrja e saj u ankimua nga pala tjetër Alush Saraci në Gjykatën e 

Apelit Durrës, gjykate e cila prishi vendimin e shkalles se pare, po kjo gjykate në 

vendimmarrjen e saj në dispozitivin e vendimit është shprehur se lejohet rekurs në 

Gjykatën e Lartë brenda afateve ligjore. 

 Në rastin konkret vendimmarrja e Gjykatës së Apelit u realizua në bazë të ankimit të 

veçante të palës paditëse (Alush Saraci), kjo vendimmarrje që përbën një vendim të 

ndërmjetëm po që ka karakteristika të veçanta, për të cilat ligjvënësi ka parashikuar 

ushtrimin e rekursit në Gjykatën e lartë konform nenit 472 të KPC. 

 Në asnjë dispozitë të KPC nuk përcaktohet qartë dhe në mënyrë eksplicite se kundër 

vendimeve të Gjykatës së Apelit në lidhje me vendimmarrjen në rastet c pezullimit 

ose jo të gjykimit të çështjeve të jene të paankimueshme në Gjykatën e Lartë. 

 Pasi këto vendime përfshihen në kategorinë e atyre vendimeve qe kundër tyre mund të 

ushtrohet ankim i veçante dhe në asnjë dispozite të KPC nuk parashikohet që për këtë 

kategori vendimesh ankimi mund të behet se bashku mc vendimin përfundimtar, pasi 

këto vendime janë me karakteristika te veçanta dhe vete ligji parashikon ankimin e 

veçante kundra tij. 

 Në rastin konkret është ushtruar rekurs nga ana jone për zbatim të gabuar të ligjit 

procedurial nga gjykata e Apelit Durrës, në bazë të nenit 472 pika 1. Germa “a” të 

KPC. 

 Sa theksuam me sipër nuk ekziston dhe nuk është i vërtetë fakti se në kemi ushtuar 

rekurs me qëllim zvarritjen e gjykimit, pasi këto ankime si gjykatën e Apelit dhe në 
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Gjykatën e Lartë shqyrtohen në një kohe shume të shpejte, pra që nuk sillte zvarritje 

të gjykimit të themelit, po përkundrazi sistemon procesin gjyqësor mes këtyre palëve. 

 Ushtrimi i rekursit duhet të shërbente si indicie për Gjykatën e Lartë për të zgjidhur sa 

me shpejt dhe çështjen tjetër që ndodhet për gjykim pranë kësaj gjykate midis këtyre 

palëve për arsye se; 

 Në atë proces është goditur origjina e pronës dhe zgjidhja e këtij procesi i jep rruge të 

gjithë proceseve të tjera ndërmjet tyre dhe çështja objekt gjykimi. 

 Pra rekursi i ushtruar nuk ka qene fiktiv dhe me qëllim zvarritjen e gjykimit, po ka të 

bëjë me ushtrimin e detyrës tonë si avokate dhe të drejtës se shtetasve që në mbrojmë, 

për të ankimuar çdo vendim konform ligjit që cenon, pronën e tyre interesat e 

ligjshme të tyre pasurore, me qëllim eliminimin e zhvillimit të proceseve të tepërta 

gjyqësore. 

 Sa m sipër ku ligji nuk lejon në mënyrë të shprehur qartë dhe eksplicite se kundër 

vendimeve të Gjykatës së Apelit që kanë si objekt vendimet e ndërmjetme me 

karakteristika të veçanta (siç është vendimi i fazës së parë të pjesëtimit, vendimi i 

pushimit dhe ai i pezullimit) të mos ushtrohet rekurs në Gjykatën e Lartë sipas ligjit. 

 Këto vendime janë vendime të ndërmjetme të rëndësishme që vete ligji ka parashikuar 

të drejtën e ankimit të veçante, dhe këto vendime nuk përfshihen në atë grup 

vendimesh të ndërmjetme që të ankimohen se bashku me ankimin përfundimtar. 

 Për sa arsyetuam me lart vërtetojmë se rekursi i ushtruar nga ana jonë kundër 

vendimit të Gjykatës së Apelit është bërë konform ligjit, pa qëllim zvarritjen e 

gjykimit, (pasi rrethanat e parashtrua në to ekzistojnë) nuk është abuziv, nuk është 

bërë me keqdashje po me qëllimin e mire për të konsoliduar dhe praktikën gjyqësore 

në raste të tilla, pra nuk kemi pas asnjë lloj keqdashje nuk kemi fshehur dhe 

shtrembëruar asnjë rrethane. 

 Sa më sipër vërtetohet se nuk ekziston asnjë rrethane e nenit 34 të KPC i ndryshuar që 

në këtë rast ndaj nesh si avokate dhe përfaqësues të palëve që kemi përgatitur dhe 

ushtruar një rekurs të vendoset gjobe. 

 Sa me sipër në kërkojmë heqjen e dënimit me gjobë të vendosur ndaj nesh me 

vendimin nr. 00-2020 – 694, datë 25. 11.2020 të Gjykatës së Lartë pika 2 e këtij 

vendimi. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

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

kërkesës të avokatit Qani Hasa dhe Av. Vasil Dode për “Heqjen e dënimit me gjobë të 

vendosur sipas nenit 34 të Kodit të Procedurës Civile”, duhen analizuar të gjitha pretendimet 

e tyre në funksion të rrethanave të reja dhe në veçanti nëse janë paraqitura prova në 

mbështetje të pretendimeve. 

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

Vendimit nr. 00-2020-694, datë 25.11.2020 për mospranimin e ankimit të paraqitur nga pala 

e paditur kundërpaditëse Tomorr Moli etj, vendim i cili është marrë duke u bazuar në faktet, 

rrethanat dhe argumentet e parashtruara në kërkesë nga Avokati Qani Hasa dhe Av. Vasil 

Dode.  

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

rezulton të jetë parashtruar nga Avokati Qani Hasa dhe Av. Vasil Dode asnjë argument ligjor 

që lidhet me objektin e kërkimit. Konkretisht në kërkesën për ankimin e veçantë, kanë 

parashtruar pretendimin si më poshtë:  
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 Vendimi i Gjykatës së Apelit Durrës është marrë në zbatim të gabuar të ligjit 

procedural civil të një rëndësie themelore për zgjidhjen e çështjes. Ky vendim i marrë 

është i ndryshëm nga praktika gjyqësore e Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 

 Nga Gjykata e Shkalles se Pare Elbasan u respektua drejt ligji dhe çështja u pezullua 

pasi zgjidhja e kësaj çështje, varet nga zgjidhja e çështjes tjetër në Gjykatën e Lartë, 

pasi në mënyrë hipotetike në rast se do të vazhdonte gjykimi i kësaj çështje në do të 

gjendeshim para një situate të tillë juridike Gjykata e Lartë në rast se pranon rekursin 

tonë do të thotë se paditësi Alush Saraçi, nuk është me bashkëpronar i kësaj prone 

pasi ka përfituar një pronë në kundërshtim me ligjin. Pra ky duke mos qenë pronar i 

kësaj prone do të humbe këtë cilësi dhe nuk ka me legjitimit të paraqitet me cilësinë e 

pronarit si në gjykatë ashtu dhe pranë çdo institucioni tjetër. 

 Vendimi i ish KKK Pronave Elbasan nuk është shprehur për kthim fizik të pronës 

ashtu dhe gjykata atëherë si është regjistruar kjo pronë, pasi Vendimi i ish K.K.K. 

Pronave regjistrohej vetëm për pjesën që shprehej për kthim fizik dhe të drejtën e 

parablerjes dhe për asgjë tjetër, sa më sipër me të drejtë nga Gjykata e Rrethit Elbasan 

u vendos pezullimi i gjykimit. 

 Nga Gjykata e Apelit Durrës nuk janë analizuar drejtë kërkesat e nenit 297/a të KPC, 

ku parashikohet dhe rregullohet pezullimi i gjykimit, në të cilin përcaktohet: “Gjykata 

vendos pezullimin e gjykimit kur: a) Çështja nuk mund të zgjidhet para se të zgjidhet 

një çështje tjetër penale, civile ose administrative. 

 Nga ana jonë është vërtetuar se kjo çështje civile varet nga zgjidhja e një çështje tjetër 

civile e konkretisht, Çështja civile nr. 02895 /16 akti, datë 13.09.2016 dhe është me 

pale, Paditës: Tomorr Moli dhe Baki Shehu,...  

 Vendimi është në kundërshtim me nenin 6 të Konventës Europiane për të Drejtat e 

Njeriut, Neni 472 pika “a” dhe pika “c” të KPC, nenet 474, 475, 476 të KPC, nenet 6, 

14, 16, 214 të KPC, si dhe nenet 253-257, 297 të KPC. 

 Në raport me zbatimin e keq të ligjit material jemi në kushtet kur Gjykata e Apelit 

Durrës ka zbatuar gabimisht nenin 297/a të KPC, duke mos e respektuar atë 

megjithëse jemi në rastin që duhet të zbatohet kjo dispozitë. 

 Nuk është analizuar fare vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan se përse ai 

është në kundërshtim me provat dhe interpretim të gabuar të ligjit, ku në fakt është 

komplet e kundërta pasi gjykata e rrethit Elbasan ka zhvilluar një proces të rregullt 

ligjor, duke analizuar çdo pretendim dhe prove të palëve dhe ka marrë një vendim në 

përputhje me ligjin. 

 Gjykata ka anashkaluar fare kërkimin tonë që kishte të bënte me nenin 297/a të KPC, 

duke shkelur rëndë konkretisht nenin 6 të KPC, në të cilin thuhet “Gjykata që gjykon 

mosmarrëveshjen duhet të shprehet mbi gjithçka që kërkohet dhe vetëm për atë që 

kërkohet” ndërsa në gjykim në gjykatën e Apelit pala paditëse paraqiti pretendime 

mbi themelin e gjykimit, pa u shprehur gjykata e shkallës së parë, duke shkelur rëndë 

dispozitat e KPC.  

 Ndërsa në nenin 16 i KPC, përcaktohet “Gjykata zgjidh mosmarrëveshjen në 

përputhje me dispozitat ligjore dhe normat e tjera në fuqi që janë të detyrueshme të 

zbatohen prej saj. Ajo bën një cilësim të saktë të fakteve dhe veprimeve që lidhen me 

mosmarrëveshjen”. Pra nga ana jonë vërtetohet plotësisht se nga Gjykata e Apelit 

Durrës jemi në kushtet e zbatimit të gabuar të ligjit procedural civil konkretisht neni 

297/ 1 i KPC, pasi me këtë vendimmarrje në mënyrë hipotetike mund të kemi dy 

vendime civile të ndryshme për të njëjtën pronë, për shkak të një vendimmarrje të 

gabuar të Gjykatës së Apelit Durrës. 
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17. Kolegji vlerëson se rekursuesit dhe në veçanti avokatët Qani Hasa dhe Vasil 

Dode, megjithëse pretendojnë zbatim të gabuar të nenit 297/1 të KPC, së pari nuk kanë patur 

parasysh faktin që ky vendim i ndërmjetëm në zbatim të nenit 301 të KPC, është një vendim 

ndaj tëcilit nuk mund të bëhet ankim, 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 ligjore. Pra, ritheksojmë edhe njëherë se KPC, në 

dispozitat e tij ka përcaktuar qartë rastet kur lejohet ankim ndaj vendimeve të ndërmjetme të 

gjykatës si dhe rastet kur këto vendime mund të kundërshtohen me vendimin përfundimtar.  

18. 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. 

19. Kolegji vlerëson se pretendimet e paraqitura nga Av. Qani Hasa dhe Av. Vasil 

Dode 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 shmangur kërkesa të tilla të cilat nuk gëzojnë mbështetje ligjore dhe të 

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

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

ankimin për heqje gjobe nga Av. Qani Hasa dhe Av. Vasil Dode 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. Qani Hasa dhe Av. Vasil Dode për revokimin e dënimit me 

gjobë të caktuar me vendimin nr. 00-2020-694, datë 25.11.2020 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 05.07.2021 

   

    ANËTAR        ANËTAR         KRYESUES 

 

Sokol SADUSHI     Ilir PANDA      Ervin PUPE 
 

 

 


