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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 38  Regjistri. Themeltar  
Nr. 38  Vendimi  
 

V E N D I M 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 
Ervin PUPE  - Kryesues 
Arur KALAJA - Anëtar 
Albana BOKSI - Anëtar 

  
Sot më datë 07.03.2022, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 38 

Regjistri, datë 24.01.2022, si më poshtë: 
 
REKURSUES/KËRKUES:  Ferzilet Gjovari 
    Nermin Gjovari 
    Juna Gjovari 
    Megvin Gjovari 
 
OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 68, datë 09.06.2021 të 

Gjykatës së Apelit Korçë. 
 
BAZA LIGJORE:   Neni 479/a i Kodit të Procedurës Civile.  
 
E cila lidhet me çështjen civile të themelit, që ju përket palëve ndërgjyqëse si më poshtë: 
 
PADITËS:   Agim Muçaj 
 
I PADITUR:             Islam Gjovari 

    
OBJEKTI:                           1.Vërtetim i marrëdhënies juridike të të qënit bashkëinvestitor dhe 

bashkëpronar në pjesë të barabarta ½ paditësi dhe të paditurit të 
pasurisë së paluajtshme pasqyruar në kontratën e shitblerjes me nr. 
2254 rep dhe nr. 1273 kol, date 27.08.1992. 

 2.Detyrimin e të paditurit të më njohë në ½ pjesë e pandarë të 
pasurisë me nr. 793 rep dhe nr. 128 kol, date 10.08.2016 fituar me 
kontratë shitblerje me nr. 2254 rep dhe nr. 1273 kol, date 
27.08.1992. 
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 3.Marrje mase sigurimi pezullim të veprimeve për tjetërsimin e 
pronës pranë Zyrës Vendore të Regjistrimit të Pasurive të 
Paluajtshme Korçë për pasurinë me nr. 3/1160, volumi 25, faqe 37, 
zona kadastrale nr.  8561, Korçë. 

  
BAZA LIGJORE:  Nenet 32/a, 202/a, 202 e në vijim të Kodit të Procedurës Civile 
  Nenet 199, 286 të Kodit Civil 
 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 
 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e subjektit kërkues, Ferzilet 
Gjovari, Nermin Gjovari, Juna Gjovar, Megvin Gjovari (trashëgimtarë ligjorë të të paditurit 
Islam Gjovari, i cili sipas akteve rezulton që me datë 19.06.2021 ka ndërruar jetë), të përfaqësuar 
nga Av. Odeta Seferaj, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 68, datë 09.06.2021 të 
Gjykatës së Apelit Korçë, sipas përcaktimeve të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, 
 

V Ë R E N: 
 

I. Rrethanat e çështjes 
 

1. Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi Agim Muçaj 
i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë në vitin 2019 me padinë me objekt të 
sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij akti.   

2. Me vendimin nr. 41-2019-1568(499), datë 30.04.2019, Gjykata e Rrethit Gjyqësor 
Korçë, ka vendosur: “Pranimin e kërkesëpadisë me palë paditëse Agim Muçaj dhe i padituri 
Islam Gjovari me objekt: Vërtetimin e marrëdhënies juridike të të qënit bashkëinvestitor dhe 
bashkëpronar në pjesë të barabarta ½ të paditësit Agim Muçaj dhe të paditurit Islam Gjovari të 
pasurisë së paluajtshme pasqyruar në kontratën e shitblerjes me nr. 2254 rep dhe nr. 1273 kol, 
date 27.08.1992. Detyrimi i të paditurit Islam Gjovari të njohë pronar paditësin Agim Muçaj në 
½ pjesë të pandarë të pasurisë me nr. 793 rep dhe nr. 128 kol, date 10.08.2016 fituar me 
kontratë shitblerje me nr. 2254 rep dhe nr. 1273 kol, date 27.08.1992. Lënien në fuqi të masës së 
sigurimit të padisë të pezullimit të të gjitha veprimeve për tjetërsimin e pasurisë pranë Zyrës 
Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Korçë me nr. 3/1160, volumi 25, faqe 37, 
zona kadastrale nr.  8561, ndodhur në qytetin e Korçës me sipërfaqe 793 m2 truall nga e cila 
sipërfaqja 333m2 ndërtesë të vendosur me vendimin e datës 21.01.2019. Shpenzimet gjyqësore 
lihen siç janë kryer nga palët në proces”. 

3. Me vendimin nr. 68, datë 09.06.2021, Gjykata e Apelit Korçë, ka vendosur: “Lënien në 
fuqi të vendimit nr. 41-2019-1568(499), datë 30.04.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë. 
Shpenzimet gjyqësore të përfaqësimit të palës paditëse në Gjykatën e Apelit Korçë i ngarkohen 
palës së paditur në vlerën 48, 000 lekë”. 

4. Kundër vendimit nr. 68, datë 09.06.2021 të Gjykatës së Apelit Korçë, ka ushtruar të 
drejtën e rekursit pala e paditur Ferzilet Gjovari, Nermin Gjovari, Juna Gjovar, Megvin Gjovari 
(trashëgimtarë ligjorë të të paditurit Islaim Gjovari, i cili sipas akteve rezulton që me datë 
19.06.2021 ka ndërruar jetë), të përfaqësuar nga Av. Odeta Seferaj, në të cilin janë parashtruar 
këto shkaqe:  
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4.1. Nuk është respektuar neni 161, gërma “ç” e Kodit të Procedurës Civile për thirrjen si 
të paditur në gjykim Znj. Ferzilet Gjovari (bashkëndërgjyqësia e detyrueshme).  

4.2. Vendimi gjyqësor është i paarsyetuar. 
4.3. Janë shkelur dispozitat e Kodit Civil për mënyrat e fitimit juridik të pronësisë të 

parashikuara në nenin 163 e vijues të Kodit Civil. 
4.4. Është shkelur neni 208 i Kodit Civil për ndalimin e tjetërsimit të sendit të përbashkët 

pa pëlqimin e të gjithë bashkëpronarëve, që e bën Deklaratën Noteriale të vitit 2016 absolutisht 
të pavlefshme. 

4.5. Gjykata nuk merr parasysh dhe nuk analizon Deklaratën Noteriale për heqjen dorë 
nga pronësia nr. 3229 rep dhe nr. 2781 kol, date 24.07.2018. 

4.5.1. Deklarata Noteriale e vitit 2018 është regjistruar në Regjistrin e Pasurive të 
Paluajtshme dhe aktualisht paditësi rezulton si pronar ½ të pasurisë së paluajtshme. Me 
Deklaratën Noteriale të vitit 2018, ai është tashmë bashkëpronar në ½ pjesë të pasurisë dhe për 
rrjedhojë, padia duhet të ishte pushuar sepse është një padi që nuk mund të ngrihej, pasi paditësi 
nuk gëzon më interest ë ligjshëm. 

4.5.2. Paditësi duke ditur se Deklarata Noteriale e vitit 2018 arriti qëllimin e saj, pra atij i 
ka kaluar ½ e pronësisë mbi pasurinë në Regjistrin e Pasurive të Paluajtshme, me anë të kësaj 
padie abusive, përpiqet të mashtrojë, duke i vjedhur palëve të paditura edhe gjysmën tjetër të 
pasurisë në mënyrë që regjistrojë të gjithë pasurinë në emrin e tij. 
 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 
 
 5. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës 
kërkuese, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e 
pabazuar në ligj. 
 6. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohen kushtet dhe 
motivet për të cilat, Gjykata e Lartë, mund të pezullojë ekzekutimin e vendimit gjyqësor: “1. 
Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të vendosë pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit kur: a) ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda e 
të pariparueshme; dhe/ose b) pala që ka bërë rekursin depoziton garanci materiale që siguron 
ekzekutimin vendimit”. 
 7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, konstatohet se pala 
tjetër Agim Muçaj, pjesëmarrës në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor, është 
njoftuar për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe ka parashtruar argumente në lidhje me 
bazueshmërinë e kërkesës, si më poshtë: 
 - Paditësi objektivisht vlerëson se kërkesa e palës kërkuese, Ferzilet Gjovari, Nermin 
Gjovari, Juna Gjovar, Megvin Gjovari për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor e 
lartpërmendur është haptazi e pabazuar në ligj dhe abuzive. 
 - Kërkim për pezullimin e ekzekutimit në rastin konkret është pa objekt, pasi padia e 
ushtruar në këtë rast është padi deklarative, ç’ka do të thotë se në përfundim të këtij gjykimi i 
padituri nuk ngarkohet me një detyrim të caktuar. 
 - Kolegji Civil i i Gjykatës së Lartë (vendimi nr. 236, datë 21.10.2020), tashmë ka një 
praktikë të konsoliduar duke përcaktuar se: “Masa e përkohshme e pezullimit zbatohet vetëm 
ndaj vendimeve gjyqësore të formës së prerë që janë tituj ekzekutiv në kuptim të nenit 510/a të 
Kodit të Procedurës Civile, konkretisht vendimet gjyqësore të formës së prerë që përmbajnë një 
detyrim (vendimet kondemnatore) dhe nuk zbatohet ndaj vendimeve të njohjes (deklarative). Këto 
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vendime të marra në përfundim të gjykimeve të iniciuara nga padi sipas nenit 32/b të Kodit të 
Procedurës Civile, (të quajtura ndryshe padi provokatore), sigurojnë bazën për një padi detyrimi 
në të ardhmen (formulae praeiudiciales). Ato kanë për qëllim vërtetimin e qenies ose jo të një 
marrëdhënie juridike të caktuar. Marrëdhënia juridikocivile për të cilin vendimi gjyqësor 
konfirmon ekziston pavarësisht nga ai dhe normalisht që para se të jetë dhënë vendimi i gjykatës. 
E drejta për të kërkuar mbrojtje juridike deklarative, sikurse është mbrojtja që garanton kjo 
padi, është thjeshtë e natyrës procedurale dhe autonome, sepse nuk mbështetet në kurrfarë 
autorizimi apo fakulteti të së drejtës materiale. Kështu, paditë e njohjes nuk shoqërohen në 
kërkim edhe me detyrimin e të paditurit për kryerjen e një veprimi të caktuar. Si rrjedhojë, 
vendimet e marra mbi bazën e këtyre padive, nuk mund të vihen drejtpërdrejtë në ekzekutim, por 
ato mund të shërbejnë vetëm si bazë për dhënien më vonë të një vendimi detyrimi”. 
 - Sa më sipër, kërkojmë mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesit Ferzilet 
Gjovari, Nermin Gjovari, Juna Gjovar, Megvin Gjovari, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 
nr. 68, datë 09.06.2021 të Gjykatës së Apelit Korçë. 
 8. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i Kodit të Procedurës Civile garanton vendosjen e 
masës së përkohshme procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së 
prerë (në kuptimin material) në funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë 
vendimit të formës së prerë, sigurisht duke pasur parasysh arsyet justifikuese të zbatimit të kësaj 
mase, sikur mundet të jetë dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund të sjellë ekzekutimi i 
menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Kjo e drejtë e palës ndërgjyqëse 
gjyqhumbëse është paraparë nga ligji procedural civil si mjet që garanton ankimin efektiv në 3 
kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës 
Europiane të të Drejtave të Njeriut. Por duhet theksuar se kjo është një masë e përkohshme me 
karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë se pala ndërgjyqëse gjyqhumbëse 
që bën kërkesën për pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë ka barrën t’i paraqesë 
Gjykatës rrethanat konkrete, të bazuara në prova në cilat nga ekzekutimi i menjëhershëm i 
vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në mënyrë të pa ri 
kthyeshme.  
 9. Në vijim, Kolegji vlerëson se neni 479 nuk gjen zbatim për vendimet deklarative, për 
sa kohë ato nuk plotësojnë cilësitë e titullit ekzekutiv sipas nenit 510/a të Kodit të Procedurë 
Civile. Kjo do të thotë se, vetëm, tek vendimet e detyrimit, debitori gjyqhumbës, i cili është 
ngarkuar me vendim gjyqësor të formës së prerë me përmbushjen e një detyrimi, ka të drejtë të 
kërkojë sipas nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi 
nëse nga ekzekutimi i menjëhershëm atij mund t’i vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme. 
Qënia titull ekzekutiv e vendimit gjyqësor të formës së prerë, përbën premisën bazë, për 
vlerësimin paraprakisht në çdo kërkesë pezullimi. Vetëm pasi plotësohet ky  kusht (conditio sine 
qua non),  do duhet të vlerësohet më pas, rast pas rasti, nëse ekzekutimi i menjëhershëm i 
vendimit sjell apo jo pasoja të rënda dhe të pariparueshme. 
 10. Duke iu rikthyer rastit konkret, mendoj se vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Korçë, lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Korçë, me të cilin është pranuar padia me objekt: 
“Vërtetimin e marrëdhënies juridike të të qënit bashkëinvestitor dhe bashkëpronar në pjesë të 
barabarta ½ të paditësit Agim Muçaj dhe të paditurit Islam Gjovari të pasurisë së paluajtshme 
pasqyruar në kontratën e shitblerjes me nr. 2254 rep dhe nr. 1273 kol, date 27.08.1992. Detyrimi 
i të paditurit Islam Gjovari të njohë pronar paditësin Agim Muçaj në ½ pjesë të pandarë të 
pasurisë me nr. 793 rep dhe nr. 128 kol, date 10.08.2016 fituar me kontratë shitblerje me nr. 
2254 rep dhe nr. 1273 kol, date 27.08.1992”, është një vendim gjyqësor deklarativ dhe nuk 
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përbën titull ekzekutiv. Sa më sipër, mendoj se ky vendim gjyqësor nuk mund të pezullohet 
sepse nga natyra e tij është i paekzekutueshëm, por është thjesht deklarativ, që mund të shërbejë 
si bazë për dhënien e një vendimi detyrimi, të ekzekutueshëm, në të ardhmen. Kjo do të thotë se, 
Kolegji në rastin konkret nuk ka çfarë të pezullojë, pasi mungon titulli ekzekutiv (konkretisht 
përmbushja e detyrimit) nga ekzekutimi i të cilit debitorit gjyqhumbës mund t’i vijnë pasoja të 
rënda dhe të pariparueshme në kuptim të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile. 
 11. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 
pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesit Ferzilet Gjovari, Nermin Gjovari, Juna Gjovari, 
Megvin Gjovari, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë. 
 

      
PËR KËTO ARSYE, 

 
 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile, i 
ndryshuar,  
 

V E N D O S I: 
 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesit Ferzilet Gjovari, Nermin Gjovari, 
Juna Gjovari, Megvin Gjovari, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 68, datë 09.06.2021 
të Gjykatës së Apelit Korçë.  
 

   Tiranë, më 07.03.2022 
 

 
    A N Ë T A R E         A N Ë T A R                       K R Y E S U E S 
  
   Albana BOKSI                 Artur KALAJA                          Ervin  PUPE 


