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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 141 i Regj.Themeltar 

Nr. 141 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 04.10.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 141 akti, datë 

2.9.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:     Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë 

 

OBJEKTI:    Pezullimin e ekzekutimit të vendimit me nr. 174, datë 

24.07.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

     

BAZA LIGJORE:    Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen civile që i përket: 

 

PADITËS:    1. Ervin Habilaj; 

     2. Lavdosh Habilaj; 

     3. Lela Habilaj; 

     4. Alife Frashëri 

      

I PADITUR:     Agjencia e Trajtimit të Pronës 

 

PERSONA TË TRETË:  1. Azmi Toptani, Bihter Toptani, Alma Struga, Mimoza 

Jero; 

     2. Agjencia e Kadastrës, Zyra Vendore Vlorë. 

 

                          KOLEGJI CIVIL 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit  Ervin Pupe  mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit 

të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 

 

VËREN:  

I. Rrethanat e çështjes 

          1. Gjykata e Apelit Vlorë, pasi ka marrë në shqyrtim çështjen me juridiksion 

fillestar, me vendimin nr. 174, datë 24.07.2019 ka vendosur: 

  “1. Pranimin e padisë; 
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2.  Shfuqizimin e vendimit nr. 1699, datë 31.10.2018 të Agjencisë së Trajtimit 

të Pronave; 

3. Të njohë të drejtën e pronësisë për trashëgimtarët ligjorë të subjektit të 

shpronësuar Eqerem dhe Safa Vlora për një sipërfaqe 495 ha…; 

4. Të kompensojë fizikisht brenda pronës së njohur trashëgimtarëve të 

subjektit të shpronësuar…” 

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

Vlorë. Po ashtu, në mënyrë të integruar me rekursin kjo palë, ka paraqitur, pranë Gjykatës së 

Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë. Në 

rekurs janë parashtruar vetëm shkaqet se pse kundërshtohet vendimi i Gjykatës së Apelit 

Vlorë dhe nuk parashtrohet asnjë shkak për kërkesën për pezullim. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

3. 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. 

4.  Në nenin 479/1 të KPC, është parashikuar 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.” 

    5. Në analizë të kësaj dispozite, Kolegji vlerëson se objekt i kërkesës për pezullim 

janë vendimet gjyqësore të formës së prerë, ndaj të cilave është ushtruar rekurs nga palët 

ndërgjyqëse në Gjykatën e Lartë. Forma e prerë e një vendimi gjyqësor është atributi që i jep 

ligji procedural një vendimi gjykate, që e bën atë imun nga goditjet me mjete të rishikimit, 

pasi të jenë plotësuar kushtet e parapara me ligj. Kuptimi jepet nga neni 451 i KPC, i cili 

përcakton momentin procedural se kur vendimi i gjykatës merr këtë cilësi dhe ku është 

parashikuar se:  

“ Vendimi i gjykatës merr formë të prerë kur: a) Nuk mund të bëhet ankim ndaj tij; b)  

Nuk është bërë ankim kundër tij brenda afateve të caktuara nga ligji ose kur ankesa është 

tërhequr; c) Ankesa e paraqitur nuk është pranuar; ç) Vendimi i gjykatës është lënë në fuqi, 

ndryshuar ose është pushuar gjykimi në shkallë të dytë.”  

6. Me marrjen formë të prerë sipas kësaj dispozite vendimi fiton autoritetin e aktit 

detyrues për palët të cilëve ju drejtohet dhe autoritetin e gjësë së gjykuar.   

7. Nga ana tjetër Kolegji vlerëson se 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 mosekzekutimi 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 

menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë dhe pse apo në çfarë mënyre ky dëm 

është me natyrë të parikthyeshme.  

8. Duke iu rikthyer rastit konkret, kërkuesi, ka kërkuar pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, e cila ka ushtruar juridiksion fillestar dhe ka disponuar 

mbi një vendim të Agjencisë së Trajtimit të Pronës, bazuar në Ligjin nr. 133/2015 “Për 

Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave” (në vijim Ligji nr. 

133/2015).  

9. Kolegji vlerëson se Ligji nr. 133/2015 është me natyrë mikse, sepse përmban norma 

juridike të karakterit material dhe procedural. Dispozitat materiale përcaktojnë rregullat dhe 
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kriteret mbi bazën e të cilave organi administrativ kompetent (konkretisht ATP), e më tej 

gjykata do të vendosë mbi kërkesat e ish-pronarëve për njohje dhe kompensim të pronës. Nga 

ana tjetër, dispozitat procedurale disiplinojnë në mënyrë të posaçme (lex specialis), 

veprimtarinë e organit administrativ përgjegjës për trajtimin e kërkesave të ish-pronarëve për 

kompensim të pronës, afatet e veprimit administrativ, të drejtën ankimit dhe afatet e ankimit 

të subjekteve të procedimit administrativ, për të kundërshtuar vendimet e ATP-së në gjykatë, 

kompetencën e gjykatave që do të shqyrtojnë këto mosmarrëveshje etj. Në mënyrë të 

posaçme, ky ligj i ka njohur juridiksion fillestar gjykatave të apelit dhe Gjykatës 

Administrative të Apelit, sipas neneve 19 dhe 29, kur objekt kontrolli kanë qenë vendime të 

ATP-së, vendime të ish-KKKP-ve, ish-ZRVKKP-ve apo ish-AKKP-së, që kanë disponuar në 

lidhje me kërkesën e ish-pronarëve, për njohjen, kthimin apo kompensimin e pronës. 

(Vendim Njësues nr. 611, datë 07.02.2018 i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë). 

10. Në vijim të këtij arsyetimi, Kolegji sjell në vëmendje nenin 5/17 të Ligjit nr. 

133/2015, nën titullin “Përkufizime”, ku është parashikuar se: 

 “...Vendim “përfundimtar” është çdo vendim administrativ ose gjyqësor, i cili nuk i 

nënshtrohet më një procedure kontrolli dhe rishikimi nga një autoritet më i lartë 

administrativ ose gjyqësor, duke përfshirë këtu vendimet e formës së prerë dhe kur këto i janë 

nënshtruar rekursit, si përfundimtar konsiderohet vendimi i Gjykatës së Lartë…”  

11. Kjo dispozitë me natyrë procedurale përcakton se kur vendimi gjyqësor merr 

formë të prerë dhe bëhet i ekzekutueshëm për qëllime të këtij ligji, në rastin kur 

mosmarrëveshja midis ish-pronarit dhe shtetit i nënshtrohet juridiksionit gjyqësor.  

12. Nga ana tjetër, Kolegji thekson se, kjo dispozitë, për situatën kur gjykata e apelit 

ka ushtruar juridiksion fillestar,  është në harmoni edhe me parashikimin e përgjithshëm të 

nenit 451 të KPC (lex generalis), sipas të cilit vendimi i gjykatës merr formë të prerë, ndër të 

tjera, kur është vendosur lënia në fuqi, ndryshimi i vendimit apo është vendosur pushimi i 

gjykimit në shkallë të dytë (pika ç). Sipas kësaj dispozite vendimi i gjykatës merr formë të 

prerë pas një procesi gjyqësor dy shkallësh, si rrjedhojë vendimi i gjykatës së apelit civil apo 

administrativ, në rastet kur gjykata e apelit ushtron juridiksion fillestar, (apo e thënë ndryshe 

ka gjykuar si shkallë e parë) dhe ndaj vendimit është ushtruar rekurs, nuk mund të 

konsiderohet si vendim gjyqësor i formës së prerë. Rekursi në këtë rast ka sjellë efektet 

juridike të parandalimit të marrjes formë të prerë. Si rrjedhojë, vendimi i gjykatës së apelit do 

të marrë formë të prerë pasi të përfundojë shqyrtimi i rekursit në Gjykatën e Lartë, si shkalla 

e dytë e gjykimit.  

13. Bazuar në arsyetimin e mësipërm, në rastin konkret, kërkesa e kërkuesit është pa 

objekt sepse paraqitja e rekursit ka ipso iure efekte pezulluese për vendimin e dhënë nga 

Gjykata e Apelit Vlorë. Ky i fundit në rastin konkret nuk është i formës së prerë dhe sikurse u 

arsyetua më sipër neni 479 i KPC fushën e zbatimit e ka vetëm për vendimet objekt rekursi të 

gjykatës së apelit me juridiksion rishikues.  

 

PËR KËTO ARSYE : 

 

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

 

VENDOSI: 

 

 Mospranimin e kërkesës së kërkuesit, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Vlorë për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 174, datë 24.07.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

                                                                                                     Tiranë, me 04.10.2021 

 

         ANËTAR                     ANËTARE                               KRYESUES 

 

     Artur KALAJA       Albana BOKSI            Ervin PUPE        


