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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 44  Regjistri Themeltar 

Nr. 44  Vendimi 

 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ervin PUPE  - Kryesues 

Artur KALAJA - Anëtar 

Albana BOKSI - Anëtare 

  

sot, më datë 29.03.2022, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 44 

Regjistri, datë 23.02.2022, si më poshtë: 

 

REKURSUES/KËRKUES:  Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë. 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 127, datë 09.04.2021 të 

Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

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

 

E cila lidhet me çështjen civile: 
 

PADITËS:   Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë. 

 

I PADITUR:              Agjencia e Trajtimit të Pronave. 

              Kisha Othodokse(Ortodokse) Autoqefale e Shqipërisë. 

 

PERSONA TË TRETË:      Arben Lushi. 

              Zoica Naco. 

              Lenka Zaka. 

              Valentina Prifti. 

              Dezdemona Birbo. 

              Arben Prifti. 

              Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Lushnje. 

     

OBJEKTI:                            Anullimin e vendimit nr. 150, date 23.10.2017 të Zyrës Rajonale  të  

                                               Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, Qarku Fier. Zgjidhjen e  

                                               pasojave të pavlefshmërisë së vendimit. 
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BAZA LIGJORE:             Nenet 5, shkronja “e” dhe 14 të ligjit nr. 10018, date 13.11.2008,  

                                                ligji nr. 9235, date 29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e  

             pronës”, me ndryshimet përkatëse dhe aktet nënligjore të nxjerra. 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Artur Kalaja mbi kërkesën e subjektit kërkues, Avokatura 

e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 127, datë 09.04.2021 

të Gjykatës Apelit Vlorë, sipas përcaktimeve të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes. 

 

1. Referuar akteve të administruara në dosjen gjyqësore, rezulton se paditësi Avokatura e 

Shtetit, Zyra Vendore Vlorë, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnjë në vitin 2014 

me padinë me objekt të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij akti.   

2. Me vendimin nr. 821(64-2016-1823), datë 15.11.2016, Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Lushnjë, ka vendosur:  

“1. Pranimin pjesërisht të kërkesëpadisë së paraqitur nga Avokatura e Shtetit.  

2. Ndryshimin e vendimit me nr. 150, date 23.10.2007 të ish Zyrës Rajonale të Kthimit dhe 

Kompensimit të Pronave, Qarku Fier, sim ë poshtë: a) Njohjen e së drejtës së pronësisë subjektit 

të shpronësuar “Manastiri i Ardenicës”, sot “Kisha Orthodokse(Ortodokse) Autoqefale e 

Shqipërisë, mbi sipërfaqen e tokës “Pyll” prej 327, 438 m2, duke zbritur sipërfaqen prej 14, 800 

m2, e njohur dhe kthyer fizikisht trashëgimtarëve të ish pronarit Zoi Bardhi/personave të tretë, 

me vendimin nr. 80, date 30.03.2000 të ish Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, e 

ndodhur në zonën kadastrale 1033, 2207 fshati Ardenicë, Njësia Administrative Kolonjë e 

Rrethit Lushnjë, e ndarë në tre parcela: I)Parcela e pare me sipërfaqe 287, 438 m2 e kufizuar 

nga V-rruga për në manastir(pasuria me nr. 479) dhe pyll, J-tokë bujqësore(blloku i pasurive me 

nr. 166), L-tokë bujqësore(blloku i pasurive me nr. 164, 165) dhe P-tokë bujqësore(blloku i 

pasurive me nr. 168); II) Parcela e dytë me sipërfaqe 34, 000 m, duke zbritur sipërfaqen prej 14, 

800 m2, me kufizimet përkatëse sipas planvendosjes nr. 2 të shtesës së dytë të aktit të ekspertimit 

date 12.10.2016, të përgatitur nga ekspertët Kalo Xhuvani dhe Manjola Bello;III)Parcela e 

tretë(me emrin Mulliri i Vjetër) me sipërfaqe 6, 000 m2 me kufizime V-rugë këmbësore dhe 

pyll(pasuria me nr. 467), J-rrugë (pasuria me nr. 467), L-pyll(blloku i pasurive nr. 283) dhe P-

rrugë (pasuria me nr. 467), sipas planvendosjeve nr. 1 dhe nr. 2 që shoqërojnë shtesën e dytë të 

aktit të ekspertimit datë 12.10.2016, të ekspertëve Kalo Xhuvani dhe Manjola Bello. b) Kthimin 

fizik subjektit të shpronësuar “Manastiri i Ardenicës”, sot “Kisha Orthodokse(Ortodokse) 

Autoqefale e Shqipërisë, të sipërfaqeve: I) Tokë “pyll” prej 287, 438 m2, duke zbritur dhe 

sipërfaqet e pasurive “rrugë” me nr. 448, 479, 480, 481 dhe 485, sipërfaqja e konturuar dhe 

vijëzuar me ngjyrë lejla në planvendosjen nr. 1, datë 12.10.2016 që shoqëron shtesën e dytë  të 

aktit të ekspertimit të ekspertëve Kalo Xhuvani dhe Manjola Bello; II) Tokë “pyll” me sipërfaqe 

19, 200 m2(34, 000m2-14, 800 m2), duke zbritur sipërfaqet e pasurive “rrugë”, pasqyruar në 

planvendosjen nr. 2, datë 12.10.2016 që shoqëron shtesën e dytë të aktit të ekspertimit të 

ekspertëve Kalo Xhuvani dhe Manjola Bello; III) Tokë “pyll” prej 6, 000 m2, sipërfaqja e 

konturuar dhe vijëzuar me ngjyrë blu, duke përjashtuar sipërfaqen e pasurisë e llojit “rrugë”, 
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pasqyruar në planvendosjen nr. 2, datë 12.10.2016 që shoqëron shtesën e dytë të aktit të 

ekspertimit të ekspertëve Kalo Xhuvani dhe Manjola Bello.  

3. Kompensimin për pjesën tjetër të sipërfaqes së njohur dhe pakthyer fizikisht, sipas kuadrit 

ligjor në fuqi.  

4. Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër, sit ë pabazuar në ligj dhe në prova.  

5. Akt i ekspertimit(shtesat) i ekspertëve Kalo Xhuvani dhe Manjola Bello, shoqëruar nga 

planvendosjet përkatëse është pjesë përbërëse e këtij vendimi.  

6. Një kopje e këtij vendimi t’i dërgohet sipas nenit 196 të Kodit Civil personit të tretë Zyrës 

vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Lushnjë për të bërë regjistrimet përkatë sipas 

dispozitivit e pjesës arsyetuese të këtij vendimi. 7. Shpenzimet gjyqësore në ngarkim të palëve 

ndërgjyqëse të paditura”. 

3. Me vendimin nr. 127, datë 09.04.2021, Gjykata e Apelit Vlorë, ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 821, datë 15.11.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Lushnjë.”. 

4. Kundër vendimit nr. 127, datë 09.04.2021 të Gjykatës së Apelit Vlorë, ka ushtruar të 

drejtën e rekursit Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë, në të cilin janë parashtruar këto 

shkaqe:  

-  Arsyetimi i vendimit është kontradiktor dhe jo i plotë, anashkalon kriteret dhe 

dokumentacionin  që nevojitet për njohjen, kthimin dhe kompensimin e pronës. 

-   Dokumentacioni ligjor i paraqitur nuk është i plotë dhe në përputhje me ligji nr. 9235, datë 

29.07.2004 “Për Kthimin dhe Kompensimin e Pronës”, i ndryshuar, nenin 2 “E drejta e 

pronësisë” dhe VKM nr. 355, datë 13.04.2010 “Për procedurat e mblodhjes, përpunimit dhe 

administrimit të akteve të subjekteve të shpronësuara gjatë procesit të njohjes, kthimit apo 

kompensimit të pronës”. 

-   Dokumentat e paraqitur nga subjekti, nuk mund të shërbejnë si provë për vërtetimin e 

pronësisë në emër të subjektit, pasi ato nuk përbëjnë dokumentacion ligjor të përcaktuar në 

kuadrin ligjor sa më sipër dhe gjykatat kanë gabuar në vlerësimin e tyre duke i konsideruar 

si provë e plotë. Përkundër sa arsyeton Gjykata e Apelit, tërësia e dokumenteve të kërkuar 

për vërtetimin e pronësisë, vazhdimësinë si dhe shtetëzimi në mënyrë të padrejtë nga shteti, 

janë kritere ligjore të cilat duhen të plotësohen në mënyrë kumulative dhe jo vetëm një 

pjesë e tyre, për të krijuar bindjen e plotë për ekzistencën e pronësisë, por njëkohësisht 

edhe trajtimin e drejtë ligjor në lidhje me qëllimin e ligjit, për të rivendosur në vënd një të 

drejtë të shkelur. 

      Në planvendosjen që shoqëron vendimin nuk përcaktohet asnjë kufizim i pronësisë me 

kufijtë përkatës. 

-    Një fakt tjetër i anashkaluar nga gjykatat është edhe fakti  se dokumentet e vendosura në 

dispozicion janë të një kohe të hershme(viti 1927) çka rrëzon edhe kushtin tjetër për 

vërtetimin e qënies pronar, atë të vazhdimësisë nga momenti i fitimit të titullit të pronësisë 

deri në momentin e shtetëzimit në mënyrë të padrejtë nga shteti. 

-   Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë dhe në vijim Gjykata e Apelit Vlorë duke lënë në fuqi 

disponimin për kompensimin në natyrë të kësaj sipëfaqeje toke, duke mos hetuar nëse kjo 

pasuri(çka nuk është hetuar as nga ish-ZRKKP)  është në kushtet e nenit 7 të ligjir nr. 

9235/2004, i ndryshuar. 

-   Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 127, datë 09.04.2021 të Gjykatës së 

Apelit Vlorë, është një kërkesë e drejtë dhe bazuar në ligj dhe në prova si dhe në rrethanat e 

krijuara gjatë gjykimit. 
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-    Ekzekutimi i vendimit gjyqësor në favor të paditësit pa u shqyrtuar paraprakisht rekursi nga 

Gjykata e Lartë, do të sillte pasoja të rënda dhe të pariparueshme për interesat e shtetit pasi 

pasuria mund të transferohet tek të tretët. 

-    Objekti i kërkesës për pezullim janë vendimet gjyqësore të formës së prerë, ndaj të cilave 

është ushtruar rekurs nga palët ndërgjyqëse në Gjykatën e Lartë. 

 

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 gjyqëso është e 

pabazuar në prova e në ligj.  

Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, konstatohet se pala e paditur dhe 

personat e tretë, pjesëmarrës në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor, janë 

njoftuar për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe nuk kanë parashtruar argumente në lidhje 

me bazueshmërinë e kërkesës. 

 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”. 

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 

funksion të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së prerë, si një 

masë jo e zakonshme, 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. Nga ana tjetër, duhet theksuar, se kjo 

është një masë e përkohshme me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm. 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 vërtetojnë se nga 

ekzekutimi i vendimit gjyqësor të formës së prerë, kësaj pale mund t’i vijë një dëm i rëndë në 

mënyrë të parikthyeshme.  

7. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, kërkon pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, pala kërkuese në këtë gjykim nuk ka 

paraqitur asnjë shkak apo argument konkret, e jo më të bazuar në prova, se pse ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme.  

Pretendimi i Avokaturës së Shtetit se nga ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi, kësaj pale 

do ti shkaktohej një dëm serioz është hipotetik, i pambështetur në prova dhe në ligj.   

Sa më sipër, Kolegji vlerëson se, ishte detyrë e palës kërkuese që të argumentonte dhe të 

provonte para gjykatës shkaqet apo argumente konkrete të bazuar në prova, se pse ekzekutimi i 

menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur pasoja të rënda dhe të pariparueshme, 

pasoja që lidhen drejtëpëdrejtë prej këtij vendimi.  

8. Pretendimet e tjera të parashtruara në rekurs, se Gjykata e Apelit Vlorë ka dhënë një 

vendim të paligjshëm, në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 9235/2004, nuk mund të 
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merren në shqyrtim nga Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në këtë fazë të gjykim, pasi këto janë 

pretendime që kanë të bëjnë me zgjidhjen në themel të çështjes dhe kanë të bëjnë me shqyrtimin 

e rekursit të ushtruar ndaj vendimit nr. 127, datë 09.04.2021 të Gjykatës Apelit Vlorë.  

Këto pretendime të parashtruara në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të dhënë 

nga Gjykata e Apelit Vlorë, nuk përbëjnë shkaqe ligjore nga ato që parashikon neni 479 i Kodit 

të Procedurës Civile për të vendosur masën e pezullimit për një vendim të formës së prerë, sipas 

përcaktimeve të nenit 451 të Kodit të Procedurës Civile.   

Në parashikimet e Kodit të Procedurës Civile, ligjvënësi ka përcaktuar në mënyrë të qartë se cilat 

janë shkaqet ligjore që duhet të shqyrtojë gjykata në procedurën e shqyrtimit të rekursit sipas 

gjykimit të zakonshëm (neni 472 i Kodit të Procedurës Civile), si dhe shkaqet ligjore që duhet të 

vlerësojë dhe marrë në shqyrtim gjykata, gjatë shqyrtimit të kërkesës për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit, e cila kryhet sipas një procedure të posaçme gjykimi (neni 479 i Kodit 

të Procedurës Civile).  

Nga krahasimi i dispozitave ligjore procedurale që rregullojnë shqyrtimin e rekursit dhe kërkesën 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, rezulton tërësisht e provuar se shkaqet e paraqitjes së 

rekursit, janë të ndryshme dhe të pavarura nga shkaqet për të cilin pala mund të kërkojë 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit. Për këtë arsye, shkaqet e paraqitura në rekurs nuk mund të 

jenë të njëjta me ato që pala duhet të paraqesë në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit.   

9. Në fazën në të cilën ndodhet shqyrtimi i çështjes objekt shqyrtimi, nuk mund të 

paragjykohet se cila do të jetë prespektiva e shqyrtimit të rekursit, pasi  gjykata kur vlerëson 

kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nuk mund të japë edhe një opinion apo 

vlerësim paraprak rreth vijimësisë apo prespektivës që mund të ketë rekursi i paraqitur, pra nëse 

ai mund të pranohet ose jo.   

 10. Përsa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se nuk ka vend për të 

pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë, 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; 

 

VENDOSI:  

 

-  Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 127, datë 09.04.2021 të Gjykatës Apelit Vlorë.  

 

   Tiranë, më datë 29.03.2022. 

 

 

         ANËTARE               ANËTAR               KRYESUES 

  

     Albana BOKSI                     Artur KALAJA                                     Ervin  PUPE 

 

 

 

 



6 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


