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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 90 i Regj.Themeltar 

Nr. 90 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 më datë 07.06.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.90 akti, 

datë 19.05.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:                          Thanas Qirici. 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.162, datë 11.06.2020 të 

Gjykatës së Apelit  Vlorë. 

 

BAZA LIGJORE:   Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Për çështjen civile që iu përket palëve: 

 

PADITËS:                       Llukë Qirici, Koço Qirici, Kasiani Goro ( Qirici), Vangjelo  

                                            Dhimoleksi (Qirici), Fotini Skura (Qirici).     

                               

E   PADITUR:           Jetmira Veraj, Thanas Qirici. 

 

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

      Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe mbi kërkesën e 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 Thanas 

Qirici, me datë 19.05.2021. ka paraqitur një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

nr. 162, datë 11.06.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 
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      2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësit Lluk Qirici 

etj, i janë drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë kundrejt palëve të paditur Thanas 

Qirici etj, me padinë me objekt;  Konstatimin  e pavlefshmërisë së testamentit nr. 97 datë 

26.02.2014 të trashëgimlënësit Jani Qirici .... 

       3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr.937 datë 24.05.2018  ka 

vendosur:  

“Pranimin e padisë. 

Konstatimin e pavlefshmërisë së testamentit Nr.97 datë 26.02.2014 të Jani Qiricit, për shkak 

të përjashtimit nga trashëgimia të trashëgimtarëve ligjor të paaftë për punë në kohën e 

lëshimit të testamentit: Koço Qirici, Kasiani Goro, Vangjelo Dhimoleksi  dhe Fotini Skura.    

Deklarimin e pavlefshmërisë së dëshmisë së trashëgimisë testamentare të trashëgimlënësit 

Jani Lluka Qirici, çelur datë 08.02.2017 nga Notere Jetmira Veraj -Dhoma e Noterisë Vlorë. 

Detyrimin e të paditurës Notere Jetmira Veraj- Dhoma e Noterisë Vlorë për të revokuar 

dëshminë e trashëgimisë testamentare të trashëgimlënësit Jani Lluka Qirici, çelur datë 

08.02.2017, duke redaktuar e ndryshuar dëshminë e trashëgimisë ligjore për trashëgimlënësit 

Jani Lluka Qirici. 

Detyrimin e të paditurit Thanas Qirici  të njohë trashëgimtar ligjor të trashëgimlënësit Jani  

Lluka Qirici, për shkak të përfitimit nga rezerva ligjore të shtetasve Koço Qirici, Kasiani 

Goro,Vangjelo Dhimoleksi  dhe  Fotini Skura, të cilët trashëgojnë nga 1/6 pjesë secili të 

pasurisë trashëgimore të Jani Qirici. 

Shpenzimet gjyqësore, taksa e padisë 3000 lekë dhe shpenzimet për avokatin 48000 lekë i 

ngarkohen palës së paditur”. 

      4. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr.162 datë 11.06.2020 ka vendosur: 

“Ndryshimin e vendimit nr.937 datë 24.05.2018 të Gjykatës së Shkallë së Parë Vlorë në këtë 

mënyrë: 

Pranimin e pjesshëm të padisë. 

Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të pjesshme të testamentit noterial Nr.97 datë 

26.02.2014 të lënë nga testatori Jani Qirici, për pjesën që ka cenuar rezervën ligjore për  

trashëgimtarët e paaftë për punë, paditësit  Llukë Qirici, Koço Qirici, Kasiani Goro (Qirici), 

Vangjelo Dhimoleksi  (Qirici) dhe Fotini Skura (Qirici).    

Detyrimin e të paditurit Thanas Qirici  të njohë paditësit  Llukë Qirici, Koço Qirici, Kasiani 

Goro (Qirici), Vangjelo Dhimoleksi  (Qirici) dhe Fotini Skura (Qirici ) si trashëgimtar ligjor 

të radhës së parë të të ndjerit Jani Qirici,  për 1/6 pjesë secili mbi  pasurinë trashëgimore 

dhe tu dorëzojë atyre pjesën takuese.  

Rrëzimin e padisë për pjesën tjetër. 

Shpenzimet gjyqësore të kryera për pjesën e pranuar të padisë, i ngarkohen të paditurit 

Thanas Qirici, për pjesën  e rrëzuar të padisë u ngarkohen paditësve”.    

     5. Kundër këtij vendimi, ka paraqitur rekurs pala e paditur Thanas Qirici, i cili, me datë 

14.05.2021 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë  kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë, duke parashtruar këto shkaqe: 

-Kemi ushtruar të drejtën e rekursit. 

-Kërkojmë pezullimin  ekzekutimit të vendimit për shkak se ekzekutimi i menjëhershëm i tij 

do të sillte pasoja të rënda e ta pariparueshme për rekursuesin Thanas Qirici, si dhe për 

personat e tretë me të cilët kërkuesi ka lidhur kontrata shitje për pasuritë që atij i kanë kaluar 

nëpërmjet testamentit si i vetmi trashëgimtarë testamentar.    

    6. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, konstatohet se palët e 

tjera Lluk Qirici etj, pjesëmarrës në gjykimin e çështjes ku është dhënë vendimi gjyqësor, 

janë njoftuar për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe kanë parashtruar këto 

argumente:   
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Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor duhet të shoqërohet me 

argumentet dhe provat që tregojnë se ekzekutimi i vendimit do të sillte pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme, sipas kushtit të parashikuar nga neni 479/1/ a i Kodit të Procedurës Civile. 

I vetmi argument i përdorur prej kësaj pale është se kjo palë ka lidhur kontrata shitje me palë 

të treta, të cilat nuk janë palë në gjykim. Siç mund të konstatohet nga datat e lidhjes së tyre, 

kontratat e tjetërsimit të pasurisë nga kjo palë janë lidhur me keqbesim gjatë zhvillimit të 

këtij procesi gjyqësor, e për pasojë mbi këto veprime juridike gjejnë zbatim rregullat e 

parashikuara në nenin 200 të Kodit të Procedurës Civile. 

Jo vetëm kaq, por duke qenë se vendimi gjyqësor i formës së prerë ka pasur për objekt 

njohjen e pronësisë, ai është regjistruar tashmë në regjistrat e pasurive të paluajtshme duke u 

ekzekutuar tërësisht. 

Mbi sa më sipër, në mungesë të argumenteve që mbështesin kërkesën e z. Thanas Qirici, duke 

marrë në konsideratë se objekti i padisë në gjykim në të dyja shkallët nuk shkakton pasoja të 

pariparueshme, siç mund të ishin p.sh: kthimi në gjendjen e mëparshme të një truallin 

nëpërmjet prishjes së një objekti, ekzekutimi i një shume të hollash në sasi të tillë, që do të 

pamundësonte ushtrimin e aktivitetit tregtar nga një person juridik privat, nuk plotësohet 

kushti i parashikuar nga neni 479/1/ a i Kodit të Procedurës Civile. 

Së fundmi, duke marrë shkas nga qëndrimi i konsoliduar tashmë i këtij Kolegji në çështje të 

ngjashme (Vendimi i datës 04.05.2020 mbi kërkesën nr. 464 regj.), bazuar në nenin 34 të 

Kodit të Procedurës Civile, përveç rrëzimit të kërkesës, Gjykata e Lartë të marrë në 

konsideratë edhe vendosjen e dënimit me gjobë ndaj palës ndërgjyqëse apo përfaqësuesit të 

tij. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  

 

     7. 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. 

     8. 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. 

     9. 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 kuptimin material) 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 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.  

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

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji Civil vlerëson se, kërkuesi nuk kanë paraqitur asnjë 
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shkak apo argument konkret të bazuar në prova se pse ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit 

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

     11. Përsa më sipër, Kolegji Civil vlerëson se nuk ka vend për të pranuar kërkesën e 

paraqitur nga kërkuesi Thanas Qirici  për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë. 

 

P Ë R   K Ë T O   A R S Y E, 

 

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

 

V E N D O S I: 

 

Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Thanas Qirici për pezullimin e ekzekutimit 

të vendimit nr. 162, datë 11.06.2020 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

                                                                                         Tiranë, më 07.06.2021 

 

   

  ANËTAR             ANËTAR          KRYESUES 

 

 Ilir PANDA                               Sokol SADUSHI           Ervin PUPE                 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 111/487/8 i Regj.Themeltar 

Nr. 111/487/8 i Vendimit 

 

VENDIM 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

                                 Ilir        PANDA       Kryesues 

            Sokol    SADUSHI   Anëtar 

            Sandër  SIMONI     Anëtar   
   
  sot më datë 07.06.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.487 akti, 

datë 05.11.2019, si më poshtë: 

 

KËRKUES:    Agjencia e Trajtimit të Pronave. 

 

OBJEKTI:   Pezullimi i ekzekutimit të vendimit nr.26, datë 30.07.2019 të 

Gjykatës së Apelit Korçë. 

     

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

 

Për çështjen civile me palë:  

 

PADITËS:             Kostaq Kaskaviqi. 

 

E PADITUR:                              Agjencia e Trajtimit të Pronave Tiranë;     

 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

           Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ilir Panda mbi kërkesën e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit Gjyqësor, sipas nenit 479 të KPC, 

 

VËREN: 

 

1. Rrethanat e çështjes dhe procedura 

 1. Para Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), kërkuesi, Agjencia e 

Trajtimit të Pronave ka paraqitur kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 26, 

datë 30.07.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë, sikurse pasqyrohet në pjesën hyrëse. 

      2. Referuar akteve të administruara në gjykatat e faktit rezulton se paditësi, Kostaq 

Kaskaviqi, i është drejtuar Gjykatës së Apelit Korçë me padi me objekt, shfuqizimin e 

vendimit të ATP dhe detyrimin e ATP për njohje pronar dhe kthim prone..... 

       3. Gjykata e Apelit Korçë, me vendimin nr. 26 datë  30.07.2019 ka vendosur: 

“Pranimin e kërkesë padisë . 
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Ndryshimin e vendimit nr.1679 datë 31.10.2018 të Agjencisë së Trajtimit të Pronave Tiranë si 

më poshtë: 

Njohjen e të drejtës së pronësisë të ish- pronarit Spiro Kaskaviqi për një sipërfaqe trualli prej 

330 m2 të ndodhur, në fshatin Dardhë, Bashkia Korçë. 

T’u kthehet paditësit Kostaq Kaskaviqi dhe trashëgimtarëve të tjerë të ish pronarit Spiro 

Kaskaviqi , fizikisht dhe si të lira sipërfaqet: 

1. a) 113 m2  pjesë e sipërfaqes prej 180 m2  e regjistruar në emër të shtetit në ZVRPP  

Korçë me numër pasurie 39/14, ZK 1446, fshati Dardhë  me kufizime: Veri - Rrugë,  Lindje -

Pjesa ‘B’ shtet me sipërfaqe 63 m2 dhe Perëndim - Rrugë. 

b) 15 m2  pjesë e sipërfaqes prej 180 m2,  e regjistruar në emër të shtetit në ZVRPP Korçë 

me nr. pasurie 39/12 fshati Dardhë me kufizime: Veri – pjesa ‘B’ shtet me sipërfaqe 176 m2. 

Lindje - Rrugë, Jug - Rrugë, Perëndim –pjesa ‘B’ shtet me sipërfaqe 176 m2.     

c)Të kompensohet për sipërfaqen 52 m2, pjesë e sipërfaqes 180 m2, e regjistruar në emër  të 

shtetit në ZVRPP Korçë me nr. pasurie 39/14, ZK 1446 fshati Dardhë,  e zënë me rrugë, me 

një nga format e parashikuara në ligj. 

2. 150 m2 e regjistruar në emër të shtetit në ZVRPP Korçë me nr. pasurie  39/16, ZK 1446, 

fshati Dardhë me kufizime: Veri-Pasuritë nr. 39/14, 39/31, 39/32, Lindje-Pasuritë me nr. 

39/32, pjesa ‘B’ shtet me sipërfaqe 74 m2 shtet, Jug- Pasuria nr. 854 dhe Perëndim – 

Pasuria 39/17.   

Akti i ekspertimit i datës 16.07.2019 i ekspertit është pjesë e këtij vendimi. 

Ky vendim përbën titull ekzekutiv“. 

      4. Kundër Vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë ka ushtruar rekurs Agjencia e Trajtimit 

të Pronave. Po ashtu, me kërkesë të integruar në rekurs ka kërkuar edhe pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit të sipërcituar, sipas nenit 479 të KPC,  duke parashtruar këto shkaqe: 

-Në vendimmarrjen e gjykatës vërehet se ajo ka disponuar edhe për ekzekutimin e këtij 

vendimi dhe konkretisht në pikën e fundit të diapozitivit. Ky disponim i gjykatës bie ndesh 

me dispozitat e ligjit nr. 133/2015, duke bërë të pamundur ekzekutimin e tij dhe duke 

ngarkuar palën e paditur me ekzekutimin e një vendimi në kundërshtim me ligjin material.    

-Në rastin konkret objekt gjykimi jemi përpara faktit të provimit të dy elementëve që kërkon 

neni 479 i KPC, ekzistenca e një rreziku që nënkupton domosdoshmërinë dhe urgjencë në 

marrjen e masës së pezullimit dhe materializimi i rrezikut të jetë i rëndë dhe i 

pazëvendësueshëm.        

-Ekzekutimi i këtij vendimi do të ngarkonte palën e paditur me një detyrim financiar kundrejt 

palës paditëse në kundërshtim me ligjin nr. 133/2015. 

-Sa më sipër ekzekutimi i vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë pa u marrë në shqyrtim 

pretendimet tona në rekurs do të kishte pasoja të rënda për ne si palë e paditur, derisa çështja 

të shqyrtohet nga Gjykata e Lartë.    

-Vendimi i Gjykatës së Apelit është marrë në kundërshtim me ligjin material si rrjedhojë e 

analizës jo të drejtë të provave dhe zbatimit jo korrekt të ligjit.  

        

 

II.    Vlerësimi i Kolegjit Civil  

       5. 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. 

       6. Në nenin 479/1 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.  
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      7. Në zbatim të pikës 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, bashkëlidhur kërkesës 

për pezullim të palës kërkuese Agjencia e Trajtimit të Pronave, gjendet edhe kopja e rekursit 

të ushtruar nga kjo palë kundër vendimit gjyqësor që kërkohet të pezullohet ekzekutimit. 

Gjithashtu, konstatohet se palët e tjera pjesëmarrëse në gjykimin e çështjes ku është dhënë 

vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, janë njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur 

nga pala kërkuese Agjencia e Trajtimit të Pronave, të cilët nuk kanë parashtruar argumente 

lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e tyre. 

     8. 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 Kodit të 

Procedurës Civile, 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.” 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.  

    9. 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 pasur 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. Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson se koncepti “pasoja të 

rënda” në kuptim të nenit 479 të KPC nënkupton pasojat e drejtpërdrejta me karakter material 

që mund të sjellë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

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

vendimit të Gjykatës së Apelit Korçë, 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).  

    11. 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 

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 apo janë 

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). 
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    12. 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…” 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. 

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 Korçë. 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.  

    14. Kolegji vlerëson të rëndësishme të theksojë se nuk ka pasur një praktikë të qartë në 

lidhje me interpretimin e Ligjit nr. 133/2015, në raport me nenin 451 të KPC, në raste të tilla, 

në lidhje me çështjen nëse janë apo jo të formës së prerë vendimet e gjykatave të apelit me 

juridiksion fillestar. Kolegji vlerëson se qëndrimi i mbajtur në rastin konkret, sipas të cilit 

vendimet e gjykatave civile të apelit apo të Gjykatës Administrative të Apelit me juridiksion 

fillestar sipas Ligjit nr. 133/2015, do të jetë i zbatueshëm edhe për rastet e ngjashme në të 

ardhmen (pro futuro). Si rrjedhojë Kolegji thekson se çdo kërkesë e palëve në të ardhmen për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit sipas nenit 479 të KPC në raste të tilla do të 

konsiderohet si abuzive, çka do të aktivizojë sanksionin ligjor të parashikuar në nenin 34 të 

KPC të ndryshuar. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

 

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

Civile, 

 

VENDOSI: 

 

Mospranimin e kërkesës së Agjencisë së Trajtimit të Pronës për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 26, datë 30.07.2019 të  Gjykatës së Apelit Korçë. 

                                                                                                     Tiranë, me datë 07.06.2021 
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