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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 152 i Regj. Themeltar 
Nr. 152 i Vendimit 
 

VENDIM 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 
                                Ervin PUPE  Kryesues 

 Albana BOKSI Anëtare 
 Artur KALAJA Anëtar 

     
në datë 15.11.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 152 akti, datë 

24.09.2021, si më poshtë: 
 

KËRKUES:     Adriatik Balilaj 
 
OBJEKTI:    Pezullimin e ekzekutimit të vendimit me nr. 184, datë 

06.05.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 
     
BAZA LIGJORE:    Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Në çështjen civile që i përket: 
 
PADITËS:    Shoqëria e Sigurimeve “Intersig-Vienna Insurance 

Group” SHA 
      
I PADITUR:     Adriatik Engjëll Balilaj 
 
OBJEKTI:    1. Kthimin e shumës 1,433,586.00 lekë të paguar nga 

shoqëria “Intersig-Vig” SHA, si pasojë e aksidentit të 
datës 04.05.2017 ku është dëmtuar mjeti me targë 
AA281RH; 

     2. Pagimin e shpenzimeve gjyqësore dhe avokatore. 
 
BAZA LIGJORE:              Neni 15, neni 24, pika 1/ç e Ligjit nr. 100076, datë 12.02.2009 

“Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”, 
neni 106 i Kodit të Procedurës Civile. 

 
                         KOLEGJI CIVIL 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Artur Kalaja mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit 
të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 
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VËREN  

I. Rrethanat e faktit  
 
      1. Para Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, është paraqitur një padi me objekt kthim 
shume dhe palë ndërgjyqëse, sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse. 
     2. Me vendimin nr. 1629, datë 15.10.2018 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, ka 
vendosur: 
         “Rrëzimin e padisë…” 
          2. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 184, datë 06.05.2021, ka vendosur: 
      “Ndryshimin e vendimit nr. 1629, datë 15.10.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Vlorë si më poshtë:  

1. Pranimin e padisë; 
2. Detyrimin e të paditurit tí kthejë paditësit shumën prej 1,433,586 lekë; 
3. Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen të paditurit; 
4. Lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për këtë vendim, duke u ngarkuar zyra e 

përmbarimit për ekzekutimin e tij.” 
      3. Kundër këtij vendimi ka ushtruar rekurs pala e paditur, z. Adriatik Balilaj.  
Po ashtu, me datë 08.10.2021, kjo palë ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit 
të vendimit sipas nenit 479 të KPC, duke pretenduar se: 

- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda për palën e paditur, 
pasi nga Gjykata e Apelit Vlorë është keqzbatuar neni 608 i Kodit Civil; 

- Sikurse ka rezultuar nga aktet e fashikullit të gjykimit, masa e alkoolit që ka 
konsumuar pala e paditur ka qenë nën kufirin e përcaktuar për përgjegjësi 
administrative; 

- Nga akti i ekspertimit të realizuar gjatë gjykimit në shkallë të parë rezultoi se shkaku 
determinant i aksidentit ka qenë se kryqëzimi në nivel nuk i plotëson parametrat 
teknikë në lidhje me trekëndëshin e shikimit. 

 
II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

4. Kolegji vlerëson se shkaqet e parashtruara nga pala kërkuese, në kërkesën për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, nuk janë të mbështetura në 
ligj.  

5.  Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (në vijim KPC), 
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.” 

6. Masa e përkohshme e pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së 
prerë sipas nenit 479 të KPC, ka karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. Në të kundërt 
do të zhvleftësohej fuqia juridike e vendimit gjyqësor të formës së prerë, detyrueshmëria për 
zbatimin e tij nga palët ndërgjyqëse dhe mosezkekutimi i vendimit gjyqësor të formës së 
prerë, nga përjashtim do të shndërrohej në rregull. Kjo do të vinte ndesh me të drejtën 
kushtetuese dhe konventore të kujtdo për të patur një proces të rregullt ligjor, e drejtë që 
përfshin jo vetëm fazën njohëse të së drejtës por edhe fazën ekzekutive.  
Kjo do të thotë se pala që e kërkon pezullimin ka barrën e paraqitjes së fakteve dhe 
argumentave konkretë se cili është dëmi i rëndë që asaj mund t’i vijë nga ekzekutimi i 
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menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm 
është me natyrë të parikthyeshme.  

7. Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të KPC, për pranimin e një 
kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, do të duhet të 
konkludojë nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret ligjorë dhe/apo prova të 
palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një dëmi të menjëhershëm 
dhe të riparueshëm që mund të passjellë ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë. 
Më tej eventualisht mund të parashtrohet edhe garancia e ofruar dhe provat respektive të saj.  
Në këtë kuptim argumentat e parashtruara të palës kërkuese duhet të jenë konkrete dhe të 
referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e tyre. Si rregull i përgjithshëm 
nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes së rekursit për të pranuar 
kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, pasi shqyrtimi 
në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për pezullim.  

8. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se pala kërkuese, nuk ka 
parashtruar asnjë argument të lidhur me ndonjë rrethanë konkrete për ta vlerësuar nëse jemi 
ose jo përpara rastit kur Gjykata e Lartë mund të konkludojë se nga ekzekutimi i 
menjëhershëm i vendimit gjyqësor do të vinin pasoja të rënda për të. Kërkesa për pezullimin 
e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, bazohet vetëm në shkaqe që kanë të 
bëjnë me ligjshmërinë e vendimit të dhënë nga gjykata e apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat 
Gjykata e Lartë i vlerëson në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj 
vendimit të gjykatës së apelit. 
 

PËR KËTO ARSYE : 
 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile, 
 

VENDOSI: 
 

- Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit, z. Adriatik Balilaj për pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit nr. 184, datë 06.05.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 
                                                                                                      Tiranë, me datë 15.11.2021. 

 
        ANËTARE                       ANËTAR                                KRYESUES 
 
     Albana BOKSI        Artur KALAJA              Ervin PUPE 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr. 155 i Regj. Themeltar 
Nr. 155 i Vendimit 
 

VENDIM 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 
                                    Ervin PUPE  Kryesues 

           Albana BOKSI Anëtare 
           Artur KALAJA Anëtar 
     

në datë 15.11.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 155 akti, datë 
01.10.2021, si më poshtë: 

 
KËRKUES:     1. Hysni Demo; 
     2. Sabri Demo; 
     3. Feride Bardhoshi; 
     4. Kafaze Bajrami; 
     5. Asije Demo; 
     6. Mehmet Demo; 
     7. Kleotilda Kaciqi; 
     8. Refat Demo; 
     9. Bujar Dyrmishi. 
      
OBJEKTI:    Pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së 

Apelit Tiranë me nr. 672, datë 31.10.2019. 
     
BAZA LIGJORE:    Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Në çështjen civile që i përket: 
 
PADITËS:     Xhevair Hysa 

TE PADITUR:   1. Refat Demo;  
                         2. Mehmet Demo; 
                         3. Hysni Demo; 
                         4. Feride Bardhoshi; 
                        5. Kafaze Bajrami; 
 6. Asije Demo; 
 7. Kleotilda Kaciqi; 
 
PERSON I TRETË:  Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore 

Berat.  
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OBJEKTI:      1. Detyrimin e të paditurve, të njohë pronar paditësin 
Xhevair Hysa mbi një banesë një katëshe me sipërfaqe 
60 m2, sipërfaqe tokë bujqësore prej 13.120 m2 dhe 
truallin prej 250 m2 të ndodhur në fshatin Demollarë, 
komuna Kozarë; 
2. Regjistrimin e kësaj pasurie në ZRPP Kuçovë. 
 

BAZA LIGJORE:  Neni 168 dhe 170 i Kodit Civil dhe neni 32/b i 
K.Pr.Civile.    

 
                         KOLEGJI CIVIL 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Artur Kalaja mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit 
të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

 
VËREN 

I. Rrethanat e faktit  
 
 1. Para Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat është paraqitur një padi me objekt njohje 
pronar mbi një pasuri të paluajtshme dhe me palë ndërgjyqëse, sikurse pasqyrohet në pjesën 
hyrëse. 
       2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, me vendimin nr. 625, datë 29.06.2017, ka 
vendosur: 
        “1. Rrëzimin e padisë…” 

3. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 672, datë 31.10.2019, ka vendosur:  
“1. Ndryshimin e vendimit nr. 625, datë 29.06.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Berat, si vijon: 
Detyrimin e të paditurve Refat Demo, Asije Demo, Kleotilda Kaciqi të njohin pronar 

paditësin Xhevair Hyssa mbi pasuritë tokë bujqësore, Fushë e Selmanit, me sipërfaqe 2000 
m2 dhe Dushku i Kanës prej 2000 m2, të përcaktuara në akitn e marrjes së tokës në pronësi 
nr. 87, datë 30.03.1992, në emër të të paditurit Refat Demo, të ndodhura në fshatin 
Demollarë Vlashuk, Komuna Kozarë, Berat; 

Detyrimin e të paditurve Refat Demo, Mehmet Demo, Hysni Demo, Sabri Demo, 
Feride Bardhoshi, Kafaze Bajrami, Asije Demo, Kleotilda Kaciqi të njohin pronar paditësin 
mbi pasuritë: 

- Pasuria nr. 4/4, volumi 1, faqe 26, zona kadastrale 3798, are me sipërfaqe 3840 
m2, e ndodhur në fshatin Vlashuk, Komuna Kozarë, Kuçovë; 

- Pasuria nr. 5/10, volumi 1, faqe 26, zona kadastrale 3798, are me sipërfaqe 5280 
m2, e ndodhur në fshatin Vlashuk, Kuçovë; 

- Pasuria nr. 9/8, volumi 4, faqe 207, zona kadastrale 3798, truall+banesë me 
sipërfaqe 250 m2, nga e cila 60 m2 ndërtim, banesë, e ndodhur në fshatin 
Vlashuk, Kuçovë; 
Regjistrimin e kësaj pasurie në favor të paditësit…” 

5. Kundër këtij vendimi kanë paraqitur rekurs palët e paditura, Refat Demo, Mehmet 
Demo, Hysni Demo, Sabri Hemo, Feride Bardhoshi, Kafaze Bajrami, Asije Demo dhe 
Kleotilda Kaciqi.  
Po ashtu, palët e paditura, në mënyrë të integruar me rekursin, kanë paraqitur edhe një 
kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, sipas nenit 479 të KPC, duke parashtruar 
se: 
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- Ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte pasoja të rënda për palët e 
paditura, pasi pala gjyqfituese mund të tjetërsojë pronën; 

- Vendimi i gjykatës së Apelit Vlorë është marrë si rrjedhojë e zbatimit të gabuar të 
ligjit material. 

 
II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa për 
pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të sipërcituar është e pabazuar në ligj. 

7. Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (në vijim KPC), 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.” 

8. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i KPC garanton vendosjen e masës së përkohshme 
procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë në funksion 
të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së prerë, sigurisht duke 
patur 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 kuptim të nenit 43 të Kushtetutës së 
Repuublikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut.  

9. Nga ana tjetër, duhet theksuar, se kjo e drejtë 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 parikthyeshme.  
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 KPC, konkretisht vendimet gjyqësore të 
formës së prerë që përmbajnë një detyrim (vendimet kondemnatore) dhe nuk zbatohet ndaj 
vendimeve të njohjes (deklarative).  

10. Vendimet deklarative të marra në përfundim të gjykimeve të iniciuara nga padi 
sipas nenit 32/b të KPC, (të quajtura ndryshe padi provokatore), sigurojnë bazën për një padi 
detyrimi në të ardhmen (formulae praeiudiciales). Ato kanë për qëllim vërtetimin e qënies 
ose jo të një marrëdhënieje juridike të caktuar. Marrëdhënia juridiko-civile 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.  

11. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji vlerëson se neni 479 i KPC nuk gjen zbatim 
për vendimet deklarative, për sa kohë ato nuk plotësojnë cilësitë e titullit ekzekutiv sipas 
nenit 510/a të KPC. 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 pezullimin, nëse nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit, mund t’i 
vijnë pasoja të rënda dhe të pariparueshme.  
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Kolegji vlerëson se, qënia titull ekzekutiv e vendimit gjyqësor të formës së prerë, përbën 
premisën bazë, të cilën Kolegji e vlerëson paraprakisht në çdo kërkesë pezullimi. Vetëm pasi 
plotësohet ky kusht (conditio sine qua non), Kolegji vlerëson më pas, rast pas rasti, nëse 
ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit sjell apo jo pasoja të rënda dhe të pariparueshme. 

12.  Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji rithekson se vendimi i Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Berat, i ndryshuar nga Gjykata e Apelit Vlorë, me të cilin është pranuar padia e 
paditësit, z. Xhevair Hysa, me objekt njohje pronar, është një vendim gjyqësor deklarativ dhe 
nuk përbën titull ekzekutiv. Ky vendim gjyqësor nuk mund të pezullohet sepse nga natyra e 
tij është i paekzekutueshëm. Ky vendim 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 KPC. 

 
 

PËR KËTO ARSYE, 
 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile, 
 

VENDOSI: 
 

- Rrëzimin e kërkesës së kërkuesve z. Refat Demo, z. Mehmet Demo, z. Hysni Demo, 
z. Sabri Demo, znj. Feride Bardhoshi, znj. Kafaze Bajrami, znj. Asije Demo dhe znj. 
Kleotilda Kaciqi për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 672, datë 31.10.2019 të Gjykatës 
së Apelit Vlorë. 

 
                                                                                                      Tiranë, me datë 15.11.2021. 

 
 
        ANËTARE                       ANËTAR                                  KRYESUES 
 
     Albana BOKSI        Artur KALAJA              Ervin PUPE 
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