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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 420/4 i Regj.Themeltar 

Nr. 420/4 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 në datë  26.07.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën nr.420/4 akti, datë 

06.07.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:             Ded Kaci. 

 

OBJEKTI:              Revokimin e vendimit nr.420 datë 10.08.2017 të Gjykatës së 

Lartë.    

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479/6 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:  Ded Kaçi 

 

E  PADITUR: Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) 

 

 

KOLEGJI CIVIL  

 

      pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e revokimit të 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 (në vijim Kolegji), pala kërkuese Ded Kaçi më 

datë 06.07.2021 ka paraqitur kërkesë për revokimin e vendimit nr.420 datë 10.08.2017 të 
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Gjykatës së Lartë, me të cilin është vendosur:  “Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.372, 

datë 29.05.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër”.  

   2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi Ded Kaçi i është 

drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër kundrejt palës së paditur ATP-së me padinë 

objekt:  “Njohje dhe kthim prone  .....                

     3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me vendimin nr.895 datë 08.06.2015 ka 

vendosur:  

                      “Pranimin e kërkesë padisë së paditësit Dedë Gjeto Kaçi. 

                       Anulimin e Vendimit nr.1175 datë 02.09.2013 të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të 

Pronave Tiranë, në lidhje me pronën e paditësit Dedë Gjeto Kaçi. 

                       Njohjen e të drejtës së pronësisë të subjektit të shpronësuar Mara Tom Prela për sipërfaqen 

27 510 metër katrorë, ndodhur në Fshatin Pulaj, Komuna Velipojë Shkodër: Parcela me 

sipërfaqe 104 750 m
2
 metër katrorë, me indeks harte K - 34 - 75- (111 -A), (111-C) me këto 

kufizime Veri - Pasuria 1139 pronë shtetërore, lindje - Liqeni i Vilunit (Pronar shtet), Jug - 

pasuria me nr. 1138/1139  (Pronë Shtetërore) Lindje -pasuria me nr. 1139 (Pronar shtet). 

                       T’i kthehet në natyrë trashëgimtarëve të subjektit të shpronësuar Mare Tom Prela sipërfaqen 

prej 103590 m
2
 pronë e ndodhur në Fshatin Pulaj, Komuna Velipojë Shkodër, ti kompesohet 

trashëgimtarëve të Mare Tom Prela sipërfaqen prej 1160 m
2
, ndodhur në Fshatin Pulaj, 

Komuna Velipojë Shkodër, ti kthehet në natyrë trashëgimtarëve të subjektit të shpronësuar 

Mare Tom Prela sipërfaqen prej 15250 m
2
, e njohur me vendimin 501 datë 05.08.1997 të 

KKKP Shkodër ndodhur në Fshatin Pulaj, Komuna Velipojë Shkodër. 

                      Pjesë e pandarë e këtij vendimi është edhe akti i ekspertimit i bërë nga ekspertët Nikollë 

Bukaqeja dhe Mark Lleshi”. 

     4. Gjykata e Apelit Shkodër, me vendimin nr.372 datë 28.05.2017 ka vendosur: 

“Ndryshimin e vendimit nr.895 (2408), datë 08.06.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Shkodër. 

 Pranimin e kërkesë padisë së paditësit Dedë Gjeto Kaçi. 

Njohjen e të drejtës së pronësisë së paditësit Dedë Gjeto Kaçi mbi pasurinë me sipërfaqe 

104750 m
2
, e ndodhur në Zonën Kadastrale 3072, me nr. pasurie 1139, me indeks harte K-

34-75-(11-A) (11-C). 

Nga kjo pasuri, paditësit Dedë Gjeto Kaçi i kthehet në natyrë sipërfaqja 102190 m
2
 e 

konturuar me ngjyrë të kuqe dhe e mbushur me + ngjyrë blu dhe nuk i kthehet sipërfaqja prej 

2560 m
2
, e konturuar dhe vijëzuar me ngjyrë jeshile si dhe e ngjyrosur me të verdhë, sipas 

variantit të dytë të aktit të ekspertimit shtesë për pasurinë me nr. 1139. 

Kthimin në natyrë paditësit Dedë Gjeto Kaçi të sipërfaqes 15250 m2, të ndodhur në pasuritë 

nr. 449/2 dhe 451, Zona Kadastrale 3072, sipas variantit nr. 2 të aktit shtesë të ekspertimit 

për pasuritë nr. 449/2 dhe 451, e konturuar dhe vijëzuar me të kuqe. 

Njohjen e të drejtës së pronësisë së paditësit Dedë Gjeto Kaçi mbi pasurinë nr. 450/2, me 

sipërfaqe 31750 m
2
 e pasqyruar në variantin nr. 2 të aktit shtesë të ekspertimit ku kjo pasuri 

është pasqyruar e konturuar me ngjyrë të kuqe dhe vijëzuar me ngjyrë blu si dhe e ngjyrosur 

me ngjyrë të verdhë. 

Nga kjo pasuri, paditësit Dedë Gjeto Kaçi i kthehet në natyrë sipërfaqja 26310 m
2
, e 

konturuar me ngjyrë të kuqe dhe e vijëzuar me blu dhe nuk i kthehet sipërfaqja prej 5440 m
2
, 

e ngjyrosur me të verdhë, sipas variantit nr. 2 të aktit të ekspertimit shtesë për pasurinë nr. 

450/2. Dy variantet me nr. 2 të aktit të ekspertimit shtesë janë pjesë përbërëse dhe e pandarë 

e këtij vendimi “. 

    5.Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Shkodër, e  

cila  i është drejtuar më pas Gjykatës së Lartë me kërkesë për pezullim ekzekutim vendimi. 

Kolegji civil i Gjykatës së Lartë pas shqyrtimit në dhomë këshillimi të kërkesës për pëzullim 

të ekzekutimit të vendimit, më datë 10.08.2017 vendosi:   
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“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.372, datë 29.05.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër”. 

     6. Kërkuesi Ded Kaçi ka paraqitur kërkesë me nr. 2372 prot. datë 06.07.2021, për 

revokimin e vendimit nr. 420 datë 10.08.2017 të Gjykatës së Lartë me të cilin është vendosur:  

“Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 372, datë 29.05.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër”. 

    7. Pala kërkuese Ded Kaçi si shkaqe për të cilat kërkon revokimin e vendimit të pezullimit 

të vendosur nga Gjykata e Lartë,  parashtron sa vijon: 

- Vendimi i mësipërm i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë që ka pezulluar ekzekutimin e 

vendimit me nr. 372, datë 29.05.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër, nuk është i arsyetuar 

dhe për më tepër, i pa argumentuar në pjesën e ekzistencës së rrezikut apo pasojës që sjell 

ekzekutimi i tij.  

- Nga data e pezullimit të ekzekutimit të vendimit nr.372, datë 29.05.2017 ka kaluar një kohë 

relativisht e gjatë. Në momentin e përpilimit të kësaj kërkese kanë kaluar më shumë se katër 

vjet nga vendimi i pezullimit të ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit, periudhë kjo 

përgjatë së cilës paditësi nuk ka patur mundësi të vërë në ekzekutim vendimin gjyqësor të 

formës së prerë dhe të rivendosë të drejtën e njohur me vendim gjyqësor të formës së prerë 

dhe as ta gëzojë, të regjistrojë apo zhvillojë pronën e tij.  

- Pengesat dhe vonesat në procedurat e ekzekutimit të vendimeve dhe formave të tjera të 

zbatimit të këtyre vendimeve cenojnë rëndë të drejtën për gjykim brenda një afati të 

arsyeshëm. 

Kërkuesi gjyqfitues është pronar i një pasurie, që trashëgimlënësi i tij e ka blerë atë që në 

vitin 1938 dhe pasi është shpronësuar nga sistemi komunist, akoma nuk ka mundur ta gëzojë 

e ta shfrytëzojë atë.  

- Aktualisht zona ku përfshihet edhe pasuria e njohur dhe kthyer kërkuesit gjyqfitues, është një 

zonë në zhvillim, ç’ka ka detyruar kërkuesin të kërkojë edhe më parë revokimin e vendimit të 

pezullimit.   

 - Masterplani i zonës, studimi dhe miratimit të zhvillimit të saj, është shqyrtuar dhe miratuar 

nga Këshilli Kombëtar i Territorit në mbledhjen e datës 10.06.2021. Bashkëlidhur, kërkuesi 

ka paraqitur si provë edhe rendin e ditës së mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Territorit datë 

10.06.2021, ku një nga çështjet e diskutimit dhe miratimit ka qenë, edhe zhvillimi i zonës 

Pulaj /Velipojë -Bashkia Shkodër me qëllim lejimin e ndërtimit të godinave hotelerie, 

shërbimesh, banimi dhe parkim nëntokë,  ku pjesë e zhvillimit është edhe prona e kërkuesit 

(shih  pika 25 e rendit të ditës së kësaj mbledhje ). 

- Bazuar në masterplanin, studimin dhe projektin rezulton qartë që ky projekt përfshin edhe 

një pjesë të pronës së shtetasit Ded Kaçi, që është  trajtuar me vendimin nr.372, datë 

29.05.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër, fakt ky që kërkuesi e provon me provë shkresore 

bashkëlidhur kërkesës.  

- Fillimi i zbatimit të këtij projekti, për të cilin është miratuar Leja e Zhvillimit në mbledhjen 

datës 10.06.2021 nga ana e Këshillit Kombëtar të Territorit nuk mund të fillojë pa u miratuar 

Leja e ndërtimit, e cila pengohet në kohë nga pezullimi i ekzekutimit të vendimit Gjyqësor 

nr.372, datë 29.05.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër, duke i shkaktuar kërkuesit gjyqfitues 

një dëm të konsiderueshëm dhe të pariparueshëm në të ardhmen. Sipas kërkuesit 

mospërfshirja e pronës së tij në këtë leje të ndërtimit, nga njëra anë dëmton projektin ose në 

rastin më të keq prona e kërkuesit mbetet jashtë projektit, pra jashtë zhvillimit.    

- Mos gëzimi i pronës si dhe moszhvillimi i saj nga njëra anë dhe kërkesa për zbatimin e 

projekteve nga ana tjetër, janë peng i vendimit të pezullimit  edhe pse kërkuesi ka një vendim 

të formës së prerë.  

- Sa sipër bazuar në kërkesat e nenit 479 pika 6 kërkojmë revokimin e vendimit nr.420 datë 

10.08.2017 të Gjykatës së Lartë.     

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  
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      8. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës 

kërkuese Ded Kaçi për revokimin e vendimit nr. 420 datë 10.08.2017 të Gjykatës së Lartë 

është e argumentuar, e bazuar në ligj e në prova, e për pasojë duhet të pranohet. 

      9. Në  pikën 6 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, parashikohet mundësia e 

revokimit të vendimit të pezullimit duke ia lënë gjykatës diskrecionin që referuar rasteve 

konkrete të vlerësoje  nëse ekzistojnë argumenta që një kërkesë për revokim është bindëse 

apo jo. Referuar dispozitës në fjalë, Gjykata e Lartë mund të revokojë pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor. Shprehimisht në nenin 479 pika 6 e KPC thuhet se : 

“Vendimi i Gjykatës së Lartë mbi kërkesën për pezullim mund të revokohet ose ndryshohet 

me kërkesë të palës. Për shqyrtimin e kërkesës për ndryshimin ose revokimin e masës së 

pezullimit njoftohen palët. Brenda 3 ditëve pala tjetër ka të drejtë të paraqesë me shkrim 

parashtrimet. Kërkesat shqyrtohen në dhomë këshillimi”.  

   10. Përsa më lartë, përveç detyrimit që ka pala kërkuese të argumentojë shkaqet  se pse nën 

dritën e fakteve të reja, vendimi i pezullimit ka humbur aktualitetin dhe qëllimin e tij, duke 

pasjellë dëm të rëndë për palën ndaj të cilës rëndon një vendim pezullimi, etj, ligji i jep 

mundësi edhe palës tjetër që kjo e fundit të parashtrojë qëndrimin e saj pro vendimit të 

pezullimit duke parashtruar shkaqet  ligjore të cilat ajo i mendon se nuk kanë rënë edhe pas 

paraqitjes së rrethanave dhe prova të reja nga pala kërkuese për revokimin e vendimit të 

pezullimit.  

    11. Ka rezultuar se pala  tjetër ATP-ja dhe Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Shkodër 

pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor, janë njoftuar 

rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk kanë parashtruar argumente 

lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për revokim pezullimi  të palës kërkuese.  

   12. 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 dhe përjashtimore 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 Republikës së Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të 

Drejtave të Njeriut.  

   13. Në vlerësimin e kërkesave të tilla nga palët ndërgjyqëse, bazuar në parimin e dhënies 

drejtësi dhe parimit të proporcionalitetit të masave të përkohshme, Gjykata e Lartë mban 

parasysh një ekuilibër dhe një balancim të të drejtave dhe interesave të palëve ndërgjyqëse, 

duke vlerësuar dëmin që mund t’i vijë palës debitore gjyqhumbëse nga ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë, në raport me dëmin e palës kreditore 

gjyqfituese nga pezullimi i ekzekutimit të këtij vendimi.  

   14. Nga ana tjetër, vlen për t’u theksuar se pezullimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë si një masë me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm, justifikohet 

vetëm nga rrethanat e dëmit të rëndë dhe të pariparueshëm që mund të shkaktojë ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Këto rrethana vlerësohen rast pas rasti 

nga Gjykata e Lartë dhe po ashtu, ato kanë karakter dinamik, që mund të ndryshojnë me 

kalimin e kohës. Nëse ato ndryshojnë dhe janë të tilla që nuk justifikojnë më masën e 

jashtëzakonshme të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, atëherë pala tjetër ka 

mundësi të kërkojë revokimin e kësaj mase, në mënyrë që të ketë mundësi të rivendosë të 

drejtën të njohur me vendim gjyqësor të formës së prerë, sipas pikës 6 të nenit 479 të KPC, si 

e drejtë e garantuar nga neni 6 i K.E.D.Nj dhe neni 42 i Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë. Sigurisht që kjo palë ka barrën e paraqitjes së fakteve të reja konkrete (onus 
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proferendi) dhe të provës mbi këto fakte (onus probandi), (fakte këto me karakter 

procedural), që tregojnë situatë faktike dhe juridike midis palëve ndërgjyqëse ka ndryshuar 

dhe masa e pezullimit nuk justifikohet më nga dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund t’i 

vijë palës tjetër, nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

    15. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se rrethanat të cilat diktuan 

vendimmarrjen e Kolegjit për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së 

prerë në rastin konkret  kanë ndryshuar, pasi pala kërkuese paraqiti  rrethana dhe prova të reja 

si; Masterplanin e studimit dhe miratimit të zhvillimit të saj, e cila është shqyrtuar dhe 

miratuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit në mbledhjen e datës 10.06.2021, rendin e ditës së 

mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Territorit datë 10.06.2021, ku një nga çështjet e 

diskutimit dhe miratimit ka qenë edhe Leja e  Zhvillimi për objekt “Godina hotelerie, 

shërbimesh, banimi dhe parkim nëntokë” me vendndodhje në zonën Pulaj /Velipojë, Bashkia 

Shkodër, kontratën e sipërmarrjes me nr. 1680 rep. dhe nr. 1265 kol. datë 17.06.2019  e cila 

ka si shkak e  objekt të saj Lejen e  Zhvillimit të sipërcituar dhe pronën e kërkuesit.   

      14. Kolegji vlerëson se rrethanat dhe provat e reja të paraqitura nga pala kërkuese e bëjnë 

të justifikuar në ligj kërkesën e palës kërkuese për revokimin e vendimit nr.420 datë 

10.08.2017 të vendosur nga Gjykata e Lartë. Në rastin konkret, nën dritën e fakteve të sjella 

nga pala kërkuese në mbështetje të kërkesës së saj për revokim, nga njëra anë dhe në 

mungesë të argumentave të palës kundërshtare në mbështetje të vendimit të pezullimit nga 

ana tjetër, Kolegji çmon se rrethanat e reja të paraqitura nga pala kërkuese nuk justifikojnë 

më masën e përkohshme të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

të cilin Kolegji e ka vlerësuar në kohën që është marrë vendimi i pezullimit objekt revokimi. 

Kjo situatë ka ndryshuar, me paraqitjen e provave dhe të rrethanave të reja të palës kërkuese.  

   15. Përsa më sipër, Kolegji vlerëson se ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur nga 

kërkuesi Ded Kaçi, për revokimin e vendimit nr.420 datë 10.08.2017 të Gjykatës së Lartë. 

 

PËR   KËTO   ARSYE, 

 

                   Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479/6 të KPC. 

 

VENDOSI: 

 

Revokimin e vendimit nr.420 datë 10.08.2017 të Gjykatës së Lartë me të cilin është 

vendosur:  

“Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr. 372, datë 29.05.2017 të Gjykatës së Apelit Shkodër”. 

 

                                                                                                              Tiranë, më 26.07.2021 

 

 

    ANËTAR            ANËTAR             KRYESUES 

 

              Ilir PANDA         Sokol SADUSHI         Ervin PUPE 

 

 

 

 

 

 


