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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

___________________________________________________________________________ 

Nr. 59 (3) i  Regj.Themeltar 

Nr. 59 (3) i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil  i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

        Ervin Pupe       - Kryesues 

                                                  Sokol Sadushi    - Anëtar 

  Ilir Panda           - Anëtar 

 

 më datë 13.09.2021, mori në shqyrtim në Dhomën e Këshillimit, çështjen civile, që u 

përket palëve:  

 

KËRKUES:    Klaudia Xhuti 

 

OBJEKTI:  Revokimin e pikës 2 të Vendimit nr. 59/2021, datë 

14.4.2021, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë, për 

dënimin me gjobë në vlerën 50.000 (pesëdhjetë mijë) 

lekë për Av. Klaudia Xhuti. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 169 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen me:  

 

KËRKUES:    Fatmir Qafmolla 

 

OBJEKTI:  Kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 

350, datë 25.11.2020, të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen me palë:  

 

PADITËS:    Fatmir Qafmolla 

 

PADITUR:  1. Asllan Koci 

2. Kadije Koci 

3. Arlen Koci 

4. Klodjan Koci 

5. Zyber Koci 

6. ASHK, Drejtoria Rajonale Tiranë 
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OBJEKTI: Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të veprimit 

juridik, Kontratë dhurimi me nr.1236 rep., nr.458 kol., 

datë 4.4.2016 të noteres Odeta Dervishi. Fshirjen e 

regjistrimit hipotekor të kësaj kontrate dhe kthimin e 

pronës në gjendjen e mëparshme, konkretisht të pasurise 

se llojit “Arë”, me sip. 2000 m
2
, identifikuar me nr. 

878/2/4, ZK 3426, vol. 5, faqe 250, ndodhur në Tiranë, 

Njësia Administrative Dajt. 

 

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. Në Gjykatën e Lartë, nga kërkuesi Z. Fatmir Qafmolla, është paraqitur kërkesa për 

pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 350, datë 25.11.2020, të Gjykatës së Apelit Tiranë. 

Në këtë proces gjyqësor, rezulton se kërkuesi, Z. Fatmir Qafmolla mbante pozicionin e 

paditësit, sikundër është evidentuar dhe në pjesën hyrëse të këtij vendimi. Kërkesa për 

pezullim përmbahet në rekursin e paraqitur nga pala paditëse kundër Vendimit nr. 350, datë 

25.11.2020, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe është nënshkruar nga kërkuesi dhe nga avokatja 

e tij, Znj. Klaudia Xhuti. 

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

Vendimin nr. 3850, datë 27.4.2018, ka vendosur: “Rrëzimin e kërkesëpadisë. Shpenzimet 

gjyqësore në ngarkim të palës paditëse.”. Gjykata e Apelit Tiranë, me Vendimin nr. 350, datë 

25.11.2020, ka vendosur: “Lënien në fuqi të Vendimit civil nr. 3850, datë 27.4.2018, të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë”. 

3. Me Vendimin nr. 59/2021, datë 14.4.2021, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, me 

të cilin është gjykuar kërkesa e paditësit Z. Fatmir Qafmolla për pezullimin e ekzekutimit të 

Vendimit nr. 350, datë 25.11.2020, të Gjykatës së Apelit Tiranë, ka disponuar mospranimin e 

kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Fatmir Qafmolla, për pezullimin e ekzekutimit të 

Vendimit nr. 350, datë 25.11.2020, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe dënimin e Av. Klaudia 

Xhuti, 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. Klaudia Xhuti, 

kjo e fundit ka depozituar në Gjykatën e Lartë kërkesën 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 saj në masën 50.000 lekë, duke parashtruar: 

- Palët kanë konsideruar se kërkesa e tyre për pezullim nuk është marrë në shqyrtim 

për shkak të njoftimit me shkresën nr. 330/1, të datës 1.2.2021. 

- Argumentat e paraqitur për pezullimin e ekzekutimit prezantojnë një dëm të 

pariparueshëm të interesave të kësaj pale, përsa kohë vendimi i apelit i formës së prerë i jep 

të drejtën të paditurve të fshijnë çdo lloj kufizimi/ndalimi të regjistruar mbi pronën për të mos 

e tjetërsuar tek të tjerët. 
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- Praktika e ndjekur nga Gjykata e Lartë, me vendosjen e këtyre gjobave, cënon të 

drejtën kushtetuese të aksesit në gjykatë. 

- Gjykata e Lartë nuk certifikon dijet e avokatëve, por këtë e bëjën institucione të 

tjera. 

- Neni 34 nuk përcakton sjelljen e një dëmi nga ana e palëve, por sanksionon veprimet 

e kryera prej tyre që konstatohen nga gjykata si abuzive, të përsëritura, apo me keqdashje. 

- Gjykata e Lartë ka cënuar standadin e arsyetimit të vendimeve gjyqësore 

- Përfaqësuesi nuk ka vepruar duke ushtruar veprimtari fitimprurëse, por është vetë 

palë e interesuar në çështje. 

- Masa e gjobës nuk ka justifikim të arsyeshëm objektiv, për sa kohë nuk ndjek një 

qëllim të ligjshëm dhe proporcional ndërmjet mjeteve të përdorura dhe qëllimit që synohet të 

arrihet prej tyre, duke dëmtuar rëndë interesat e përfaqësuesit dhe pakësuar të ardhurat nga 

paga e tij. 

 

 

 II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

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

kërkesës së Av. Klaudia Xhuti për  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 saj 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.  

6. Pikësëpari, Kolegji çmon të evidentojë se, kërkesa e kërkuesit Fatmir Qafmolla për 

pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 350, datë 25.11.2020, të Gjykatës së Apelit Tiranë,  

përmbahet në rekursin e paraqitur nga pala paditëse kundër Vendimit nr. 350, datë 

25.11.2020, të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe është nënshkruar nga kërkuesi dhe nga Avokatja 

e tij, Znj. Klaudia Xhuti dhe nuk rezulton që kjo palë të ketë hequr dorë nga kërkesa për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Tiranë. Për rrjedhojë, Kolegji 

vlerëson si  të pabazuar këtë pretendim të kërkueses, Av. Klaudia Xhuti. 

7. Kolegji rithekson qëndrimin e tij mbi bazueshmërinë në ligj të Vendimit nr. 

59/2021, datë 14.4.2021, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë për mospranimin e kërkesës së 

paraqitur nga kërkuesi Fatmir Qafmolla, për pezullimin e ekzekutimit të Vendimit nr. 350, 

datë 25.11.2020, të Gjykatës së Apelit Tiranë. 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.  

8. Lidhur me pretendimet për 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. Vlerësohet se pretendimi i 

kërkueses se, i është cenuar e drejta e aksesit në Gjykatë, është i pabazuar në ligj. Kolegji 

çmon të sjellë në vëmendje qëndrimin më të fundit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së 

Shqipërisë në Vendimin nr. 64, datë 8.4.2021, ku është vlerësuar se: “Kërkuesit e kanë 

ushtruar lirisht të drejtën e ankimit në Gjykatën e Lartë kundër vendimit që ka vendosur 

gjobë, madje kanë marrë përgjigje për pretendimet e ngritura në kërkesë. Për këto arsye, 

Kolegji çmon se ky pretendim është haptazi i pabazuar.”. Gjithashtu, Kolegji, ndryshe nga sa 

pretendon kërkuesja Av. Klaudia Xhuti, vlerëson se aplikimi nga Kolegji Civil i Gjykatës së 

Lartë, i sanksioneve të parashikuar në pikën 1, të nenit 34 të KPC, jo vetëm që nuk cenon të 

drejtën e palëve për aksesin në gjykatë, por, përkundrazi, synon të frenojë kërkesat abuzive të 
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paraqitura nga palët dhe përfaqësuesit e tyre, me qëllim shqyrtimin e çështjeve/kërkesave të 

tjera jo abuzive.  

9. 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, për shkak të 

dijeve, të ceritikuara nga institucionet përkatëse, 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.  

10. Kolegji vlerëson se pretendimet e paraqitura nga kërkuesi nuk kanë asnjë 

mbështetje ligjore dhe për më tepër prezumohet se pala kërkuese ka dijeni për ligjin dhe ka 

për detyrë të marrë të gjitha masat e duhura që të veprojë vetëm në përputhje me interesat e 

tij, por 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.   

11. Në rastin objekt shqyrtimi ankuesja në cilësinë e mbrojtëses, duke kërkuar 

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

479 të KPC, 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. 

12. Përsa i përket pretendimit që ka të bëjë me faktin se, përfaqësuesi nuk ka vepruar, 

duke ushtruar veprimtari fitimprurëse, por është vetë palë e interesuar në çështje, Kolegji 

çmon se ky pretendim nuk është relevant, në lidhje me këtë kërkim dhe nuk e shkarkon atë 

nga përgjegjësia. 

13. Edhe përsa i përket pretendimeve lidhur me masën e gjobës, Kolegji sjell në 

vëmendje se ndaj kërkueses, Av. Klaudia Xhuti është aplikuar masa më e ulët e gjobës së 

parashikuar nga neni 34 i KPC. 

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

ankimin për heqje gjobe nga Av. Klaudia Xhuti, 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. 59/2021, datë 14.4.2021, të 

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

Klaudia Xhuti në masën 50.000 (pesëdhjetë mijë) lekë. 

 

Tiranë, më datë 13.09.2021 

 

 

    ANËTAR                                   ANËTAR                                   KRYESUES 

 

             Ilir PANDA                           Sokol SADUSHI    Ervin PUPE 

 


