
 
 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 55 Regjistri. 

Nr. 55 Vendimi. 

VENDIM 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 

 

Ervin PUPE  - Kryesues 

Artur KALAJA - Anëtar 

Gentian MEDJA - Anëtar 

  

sot më datë 11.05.2022, mori në shqyrtim në dhomën e këshillimit kërkesën nr. 55 

Regjistri, datë 07.04.2022, si më poshtë: 

 

KËRKUES: Agjencia e Trajtimit të Pronave. 

   

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 463, datë 26.06.2019 të 

Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

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

 

Lidhur me çështjen civile të themelit, që ju përket palëve ndërgjyqëse si më poshtë: 

 

PADITËS:    Palush Ziu. 

 

I PADITUR:    Agjencia e Trajtimit të Pronave. 

 Me pjesëmarrje të Avokaturës së Shtetit, Zyra Vendore 

Vlorë. 

 

PERSON I TRETË: Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Rajonale 

Berat. 

 Thanas Ziu, Milika Peco, Miltiadh Ziu, Theodhor Ziu, 

Thoma Ziu, Liljana Ziu, Aleksandër Ziu, Eldiana Gjini, 

Rolanda Ziu, Ilir Ziu, Denada Ziu, Kristaq Ziu, Mihal 

Ziu, Liri Naqellari, Lefter Ziu, Pulie Mbrice, Pilo Ziu, 

Olimbi Deli, Violeta Ziu, Arjan Ziu, Donika Lico, 

Llukan Ziu, Valbona Protoduari, Lefter Ziu, Thimi Ziu, 

Xhulieta Cala, Anila Gjata. 

 



 
 

OBJEKTI: Ndryshimin e vendimit nr. 18, datë 21.04.1994 të ish-

KKKP Berat (diapozitivin e vendimit në paragrafët 1 

dhe 2) për trashëgimtarët e trashëgimlënësit Todi Ziu për 

pasurinë e paluajtshme të ndodhur në fshatin Poshnjë-

Berat, duke u kthyer në natyrë si më poshtë: tokë truall e 

ndodhur tek parcela me emërtimin “Yrti 58 dynym” me 

sipërfaqe 49.400 m2, si dhe tokë bujqësore ndodhur tek 

parcela me emërtimin “Rosake 12 dynym” kompensimin 

e saj me vlerë maksimale të kategorisë së parë. 

 

BAZA LIGJORE:  Nenet  31, 32, 35, 36, 41, 43, 153 të Kodit të Procedurës 

Civile; nenet 163, 165, 296, 302 e vijues të Kodit Civil, 

nenet 15, 16, 18 e vijues të Ligjit nr. 9235, datë 

29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, i 

ndryshuar, si dhe ligji nr. 49/2012, i ndryshuar. 

  

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SE LARTË 

 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Artur Kalaja mbi kërkesën e subjektit kërkues, 

Agjencia e Trajtimit të Pronave për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 463, datë 

26.06.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë, sipas përcaktimeve të nenit 479 të KPC, 

 

VËREN: 

 

I. Rrethanat e çështjes. 

 

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

Rama i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat në vitin 2015, me padinë me objekt 

të sipërcituar në pjesën hyrëse të këtij akti.  

2. Me vendimin nr. 33, datë 23.01.2017, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, ka 

vendosur: 

“Pranimin e pjesshëm të kërkesë-padisë së paditësve Palush Ziu dhe Gjinovefa Sania. 

Ndryshimin pjesërisht të paragrafëve 2 dhe 3 të vendimit nr. 18, datë 21.04.1998 të KKKP 

Berat nga tokë bujqësore 70 dynym, e cila kompensohet në letra me vlerë, ti kthehet në 

natyrë subjektit të shpronësuar Todi Ziu (trashëgimtarëve ligjorë të radhës së parë të 

trashëgimlënësve Luk Ziu dhe Simon Ziu, në këtë mënyrë:  

Në parcelën me emërtim “Yrti”: 

1) pasuria me nr. 338/1, ZK. 3032, e llojit tokë truall, me sipërfaqe 700 m2, e ndodhur në 

fshatin Poshnje, Njësia Administrative Poshnje, Bashkia Ura Vajgurore, me këto kufizime: 

Veri- pasuria nr. 1487, Lindje- pasuria nr. 891, Jugu- pasuria nr. 338/2, Perëndimi- 

pasuria nr. 1487. 

2) pasuria me nr. 338/2, ZK 3032, e llojit tokë truall me sipërfaqe 450 m2, e ndodhur në 

fshatin Poshnje, Njësia Administrative Poshnje, Bashkia Ura Vajgurore, me këto kufizime: 

Veri- pasuria nr. 338/1, Lindje- pasuria nr. 1481, Jugu- pasuria nr. 338/3, Perëndimi- 

pasuria nr. 1487. 

3) pasuria me nr. 879/13, ZK 3032, e llojit tokë truall me sipërfaqe 1150 m2, e ndodhur në 

fshatin Poshnje, Njësia Administrative Poshnje, Bashkia Ura Vajgurore, me këto kufizime: 



 
 

Veri- pasuria nr. 879/6, 1488, Lindje- pasuria nr. 1488, Jugu- pasuria nr. 879, Perëndimi- 

pasuria nr. 879/6, 879/10, 879/7, zbritur toka bujqësore e kthyer në truall sipas vendimit 

nr. 185, datë 10.07.1995 të KKKP Berat në sipërfaqe 6300 m2, duke kompensuar në lekë 

letër me vlerë 6300 m2 x 320 lekë = 2.016.000 (dy milion e gjashtëmbëdhjetë mijë) lekë 

letër me vlerë. 

Pjesë e këtij vendimi bëhen tre plan rilevimet e pasurive me nr, 338/1, 338/2 dhe 879/13 të 

akt-ekspertimit të hartuar nga ing. Luljeta Bano, datë 25.11.2016. 

Tokë arë e ndodhur në parcelën “Rosake” me sipërfaqe 12.000 m2 është e kategorisë së 

parë dhe ish-pronari do të kompensohet 12.000 m2 x 204 lekë/m2 = 2.448.000 (dy milion 

e katërqind e dyzet e tetë mijë) lekë letër me vlerë dhe 51.700 m2 x 21 lekë/m2 = 

1.085.700 (një milion e tetëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind) lekë letër me vlerë, në total 

shuma/vlera 3.533.700 (tre milion e pesëqind e tridhjetë e tre mijë e shtatëqind) lekë letra 

me vlerë. 

Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër si të pambështetur në ligj dhe në prova. 

Shpenzimet gjyqësore në shumën 63.800 (gjashtëdhjetë e tre mijë e tetëqind) lekë i vihen 

në ngarkim palës së paditur”.  

3. Mbi ankimin e palëve, me vendimin nr. 463, datë 26.06.2019, Gjykata e Apelit 

Vlorë,  ka vendosur: 

“Lënien në fuqi të vendimit gjyqësor civil nr. 33, datë 23.01.2017 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Berat, lidhur me sipërfaqet e kthyera fizikisht trashëgimtarëve të ish-pronarit si 

dhe për pjesën e rrëzuar të padisë. 

Ndryshimin e vendimit tek pjesët e tjera, në këtë mënyrë: Prishjen e vendimit dhe pushimin 

e gjykimit lidhur me kompensimin në vlerë financiare. 

Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë”. 

4. Kundër vendimit nr. 463, datë 26.06.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë, ka ushtruar 

të drejtën e rekursit pala e paditur Agjencia e Trajtimit të Pronave, përfaqësuar nga Drejtori i 

Përgjithshëm znj. Jorida Baçi, në të cilin janë parashtruar këto shkaqe: 

• Vendimet e dhëna nga të dy gjykatat më të ulëta janë të gabuara dhe të marra në 

kundërshtim me dispozitat e ligjit material dhe atij procedural. 

• Mosmarrëveshja objekt shqyrtimi duhet ti nënshtrohet përcaktimeve të ligjit nr. 

133/2015, fakt i cili mbështetet tek përcaktimet e nenit 3 të tij, i titulluar “Fusha e 

zbatimit”. 

• Referuar përcaktimeve të ligjit nr. 133/2015, gjykatat kanë pasur detyrimin që të 

hetonin në lidhje me zërin kadastral të pronës objekt shqyrtimi që nga origjina e saj. 

Në rast se do të konstatohej se jemi para rasteve të kompensimit fizik, atëherë kjo e 

drejtë i takonte ATP dhe jo gjykatave referuar përcaktimeve të nenit 7 të ligjit nr. 

133/2015, si dhe VKM nr. 223, i ndryshuar. 

• Vendimi nr. 18, datë 21.04.1998 të KKKP Berat, është dhënë në datën 21.04.1998. Në 

rast se palët do të kishin pasur kundërshtim për këtë vendim përsa i takon të drejtave të 

tyre si trashëgimtarë ligjorë, duhet ta kishin kundërshtuar atë brenda afateve të 

përcaktuara nga ligji. 

• Në rastin konkret, vendimi objekt gjykimi është shpallur dhe ka marrë formë të prerë. 

• Kundërshtimi i vendimeve të lëshuara nga KKKP sot ATP, janë tituj ekzekutiv dhe 

marrin formë të prerë pas kalimit të afatit 30 ditor. Pala paditëse nuk e ka ushtruar të 

drejtën e ngritjes së padisë nga data e njoftimit nga organi administrativ dhe kjo ka 

sjellë parashkrimin e padisë në kuptimin material të saj. 



 
 

• Në rastin konkret, duke mbajtur në vëmendje përcaktimet e nenit 451 të Kodit Civil, si 

dhe duke arsyetuar mutatis mutandis, se edhe vendimi i KKKP  i cili nuk është 

ankimuar brenda afateve ligjore merr formën e prerë. Në këtë konkluzion ka arritur 

edhe GJEDNJ në çështjen Ramadhi dhe të tjerët kundër Shqipërisë, duke i konsideruar 

vendimet e dhëna nga KKP si “të formës së prerë dhe të ekzekutueshëm”. 

• Duke pasur parasysh qëndrimin që ka mbajtur GJEDNJ në vendimin Driza kundër 

Shqipërisë, një palë e cila ka humbur në bazë të një vendimi të formës së prerë nuk 

mund të pretendojë rishikimin e vendimit, vetëm për faktin se është e pakënaqur me 

përmbajtjen e tij. 

• Gjykata nuk i ka komunikuar ATP Tiranë aktin e ekspertimit të përgatitur nga 

eksperti, sikundër përcaktohet në dispozitivin e vendimit, pasi nuk rezulton të jetë i 

regjistruar në protokollin e institucionit.  

• Moskomunikimi i provave të administruara në gjykim, përbën shkelje procedurale dhe 

mos garantimin e një procesi të rregullt ligjor. 

• Në kushtet kur ATP ka qenë në mungesë, ka qenë detyrimi i gjykatës që ti 

komunikonte aktet palës në mungesë në respektim të përcaktimeve të KPC. 

• Në këtë rast, është shkelur parimi i kontradiktoritetit dhe konkretisht neni 20 i KPC. 

• Përfundimisht, pala e paditur Agjencia e Trajtimit të Pronave i ka kërkuar Gjykatës së 

Lartë: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 463, datë 26.06.2019 të Gjykatës së 

Apelit Vlorë, për pjesën që ka pranuar padinë. Prishjen e vendimit nr. 463, datë 

26.06.2019  të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim në 

Gjykatën e Apelit Vlorë me tjetër trup gjykues. 

 

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, Agjencia e Trajtimit të Pronave, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor 

nr. 463, datë 26.06.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë, 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 duke 

u përcaktuar se : “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. 

Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, pala kërkuese shoqëria  

Agjencia e Trajtimit të Pronave, e cila ka edhe pozicionin e palës së paditur në vendimin 

gjyqësor që kërkohet të pezullohet, në momentin që ka paraqitur rekursin ndaj vendimit nr. 

463, datë 26.06.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë, ka kërkuar edhe pezullimin e ekzekutimit të 

këtij vendimi.  

7. Gjithashtu, rezulton e provuar se pala paditëse në gjykimin e themelit të çështjes, 

Palush Ziu është njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Agjencia e 

Trajtimit të Pronave, i cili, nuk rezulton të ketë parashtruar asnjë argument lidhur me 

bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim, si dhe qëndrimin e tij në lidhje me këtë 

kërkim. Gjithashtu, njoftimi për paraqitjen e kësaj kërkesë është bërë për të gjitha palët 

ndërgjyqëse në gjykimin e themelit, ku për disa nga personat e tretë, ky njoftimin është bërë 

sipas ligjit, nëpërmjet shpalljes publike.  



 
 

Asnjë nga palët ndërgjyqëse nuk ka paraqitur para gjykatës, prapësimet e saj në lidhje me 

kërkesën e bërë nga Agjencia e Trajtimit të Pronave.  

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 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 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 parikthyeshme.  

9. Nga shqyrtimi i shkaqeve konkrete për të cilat pala kërkuese, Agjencia e Trajtimit të 

Pronave kërkon pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, pala 

kërkuese në këtë gjykim nuk ka paraqitur asnjë shkak apo argument konkret të bazuar në 

prova dhe në ligj, se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit do të sillte për palën e paditur 

pasoja të rënda dhe të pariparueshme.  

Pretendimet e pasqyruara në rekurs, në të cilin, pala e paditur ka kërkuar edhe pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr. 463, datë 26.06.2019, të Gjykatës së Apelit Vlorë, janë të gjitha 

pretendime të cilat kanë të bëjnë me kundërshtimin në themel të vendimit objekt gjykim, dhe 

nuk kanë asnjë argument në kuptim të përcaktimeve ligjore të nenit 479 të KPC, dispozitë e 

cila rregullon shqyrtimin e kërkesave për pezullimin e ekzekutimit të një vendimi  të formës 

së prerë, sipas përcaktimeve të nenit 451 të KPC. Në parashikimet e KPC, 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 K.P.C), 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 KPC).  

10. Nga krahasimi i dispozitave ligjore procedurale që rregullojnë shqyrtimin e 

rekursit dhe kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit, rezulton tërësisht e qartë 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.  

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

paragjykojë se cila do të jetë prespektiva e shqyrtimit të rekursit, pasi në shqyrtimin e këtyre 

lloj çështjeve, ligjvënësi nuk ka parashikuar që gjykata kur vlerëson kërkesën për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit 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.  

Për më tepër që, në këtë gjykim, Kolegji nuk ka si objekt shqyrtimi shkaqet për të cilin është 

paraqitur rekursi (pra shqyrtimin e rekursit), por ka si objekt shqyrtimi kërkesën për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit, pra vlerësimin e faktit nëse plotësohen ose jo kushtet 

dhe kriteret ligjore për të vendosur pezullimin e ekzekutimit të vendimit.  



 
 

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

pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese Agjencia e Trajtimit të Pronave, për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të dhënë nga Gjykata e Apelit Vlorë. 

 

PËR  KËTO  ARSYE, 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 479 dhe 480, të Kodit të Procedurës Civile. 

 

VENDOSI: 

 

-  Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga pala kërkuese Agjencia e Trajtimit të Pronave për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 463, datë 26.06.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

Tiranë, më datë 11.05.2022. 

 

 

  

 

 

 


