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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 226 Vendimi 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

Ervin PUPE  Kryesues 

Sokol SADUSHI   Anëtar 

Ilir PANDA Anëtar 

     

Sot më datë 14.10.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 226 akti, datë 

17.07.2020, si më poshtë: 

 

Kërkues:    Avokatura e Shtetit  
 

Objekti:   Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1395, datë 30.07.2018 të 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë lënë në fuqi me vendimin nr. 

470, datë 27.06.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë 

     

Baza ligjore:    Neni 479 i K.Pr.Civile 

 

Në çështjen civile me: 

 

Paditës:   Filip Janila (Qirici) 

      

 

I Paditur:    Agjencia e Trajtimit të Pronave, Tiranë 

 

    Me pjesëmarrjen e Avokaturës së Shtetit, Zyra Vendore Vlorë 

Persona të tretë:   1. Bashkia Himarë; 

    2. Lluka Gjikuria 

 

 

 KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

 

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

të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 
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V Ë R E N:  

 

I. RRETHANAT E FAKTIT  

 

1.  Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr. 1395, datë 30.07.2018 ka vendosur: 

  “1. Pranimin e padisë së paditësit Filip Janila; 

  2. Shfuqizimin e aktit administrativ, vendimit nr. 1139, datë 23.08.2013 të Agjensisë së 

Trajtimit të pronave të nxjerrë në emër të trashëgimlënësve Jani Qirici, Vasil Jani Qirici, 

Qiric Jani Qirici, Foto Jani Qirici; 

  3. Detyrimi i palës së paditur ATP të njohë të drejtën e pronësisë dhe t’u kthejë 

trashëgimtarëve të Foto, Jani, Qiric Janila, paditësit Filip Janila, sipërfaqen prej 431.150 

m2 të zërave kadastralë kullotë, shkurre, ullishte, vreshtë të ndodhur në fshatin Dhërmi-

Himarë të përcaktuar në tetë parcela sipas akt-ekspertimit datë 03.07.2018 si më poshtë: 

 Parcela në vendin e quajtur “Adhendri” me kufizimet: V-Kos Bashi; J-Llambro Duni; L-

Jako Ruci, Dhimitër Bifsha, Spiro Dafla; P-Lluka Malo, Jani Leka, Kos Leka ka sipërfaqe 

36.000 m2; Parcela në vendin e quajtur “Adhendra-Gjondedushi”, me sipërfaqe 44.000 m2, 

me kufizime: V-Milo Dena; L-Jerasimo Duni; J-Deti; P-Përroi i Thatë; Parcela në vendin e 

quajtur “Mishqa Enklini”me kufizimet: V-Familaj Leska; J-Familja V.Gjikuria, V.Pano, 

J.Ramo; L-Familja Daflla, Karavella, Strakosha; P-Deti me sipërfaqe 76.500 m2; Parcela 

në vendin e quajtur “Paga” ka një sipërfaqe 15.000 m2 me kufizime: V-Kisha Arhangjellon; 

J-Kisha e ShenHarallambit; L-Familja Koculi; P-Familja Panajoti; Parcela në vendin e 

quajtur “Dhraleo” me sipërfaqe 16.000 m2 me kufizime: V-VL-Prroi Kokla; J-Deti; L-Kisha 

Shen Nikolla; P-Familja Papa, Sava, Bica; Parcela Ullishte në vendin e quajtur “Ano 

Lamishtja” me sipërfaqe 1850 m2 me kufizime: V-Familja Lesko; J-Familja Kozma Leka, 

Jani Janila; L-Familja Kozma Leka; P-Strati Zhupa, Martinajt; Parcela në vendin e quajtur 

“Cingo” me sipërfaqe 1800 m2 me kufizime: V-Familja Lati; J-Familja Karavella; L-

Familja Mehilli, Duni; P-Familja;  

 4. Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë; 

 5. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Apelit Vlorë, brenda 15 ditëve nga e 

nesërmja e shpalljes. Për palët në mungesë, ky afat fillon nga dita e marrjes dijeni të 

vendimit.” 

 

2. Me vendimin nr. 470, datë 27.06.2019 Gjykata e Apelit Vlorë ka vendosur:  

 “Lënien në fuqi të vendimit nr. 1395, datë 30.07.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.” 

 

3. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs Avokatura e Shtetit, e cila po ashtu, në datë 

15.07.2020, ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë. Në rekursin drejtuar Gjykatës së Lartë kërkuesi ka 

parashtruar se: 

- Vendimet e gjykatave më të ulëta janë të pabazuara në ligj dhe në prova; 

- Gjykatat kanë disponuar mbi kthimin fizik të pronës, megjithëse sipas Ligjit nr. 133/2015 

“Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”, i cili ka 

hyrë në fuqi në shkurt të vitit 2016, nuk njihet e drejta e kthimit fizik të pronës dhe ky 

vendim i gjykatës ndesh vështirësi në ekzekutim; 
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- Ligji i ri i shtrin efektet edhe në këtë gjykim, për shkak se objekt gjykimi ka qënë një 

vendimmarrje negative e ATP-së; 

- Në rastin objekt gjykimi, gjykatat kanë disponuar për kthimin fizik të një pasurie të 

paluajtshme, pjesë e bregdetit shqiptar, me sipërfaqe totale 431.150 m2, duke disponuar 

kështu për një pasuri me status “shtet”, për të cilën përveçse Agjencia e Trajtimit të Pronave, 

që është organi i vetëm që administron fondin e tokës për kompensim fizik, asnjë organ tjetër 

nuk mund të disponojë; 

- Gjykatat nuk mund të dispononin për kthimin fizik por vetëm për kompensimin në favor 

të subjektit të shpronësuar, nëse ai do të provonte të drejtën e pronësisë; 

- Nga ekzekutimi i menjëhershëm i këtij vendimi, mund të vijnë pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme për pasurinë shtetërore, me sipërfaqe 431.150 m2, pjesë e bregdetit shqiptar, 

pasi regjistrimi i këtij vendimi mund të pasohet me ndonjë tjetërsim të mundshëm të pronës 

tek të tretët. 

 

4.  Në vijim, me datë 30.07.2020, kundër kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

ka paraqitur parashtrimet me shkrim, pala paditëse, z. Filip Janila, i cili ka kërkuar rrëzimin e 

kërkesës duke argumentuar se: 

- Kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit e paraqitur nga Avokatura e Shtetit nuk 

plotëson asnjë nga kushtet e parashikuara në nenin 479 të K.Pr.Civile; 

- Kërkesa për pezullim bazohet vetëm tek shkaqet e rekursit; 

- Rekursi jo vetëm që është paraqitur jashtë afatit ligjor, por bazohet vetëm në mënyrën e 

vlerësimit të provave nga gjykatat më të ulëta, të cilat nuk janë atribut i vlerësimeve nga 

Gjykata e Lartë. Pala ankuese nuk ngre asnjë nga shkaqet e parashikuara në nenin 472 të 

K.Pr.Civile; 

- Proceset gjyqësore për kthimin e pronës kanë filluar që prej 11 vitesh; 

- Çështja është gjykuar dy herë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe nga Gjykata e 

Apelit Vlorë dhe në çdo rast vendimet kanë qënë në favor të palës paditëse; 

- Për verifikimin e gjendjes juridike dhe fizike të pronës janë thirrur 4 ekspertë gjeodetë 

(topografë), të cilët pasi kanë verifikuar situatën juridike dhe faktike kanë arritur në të njëjtat 

konkluzione shkencore, kategorike në favor të pretendimeve të paditësit. 

 

 

II. VLERËSIMI I KOLEGJIT CIVIL TË GJYKATËS SË LARTË 

 

5. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet konkrete të 

parashtruara nga pala kërkuese, në kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të sipërcituar janë të mbështetura 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: “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 e vendimit.”  
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7. Kolegji vlerëson se neni 479/1 i K.P.C 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 

Evropiane të të Drejtave të Njeriut.  

 

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

ekzekutimit të vendimit gjyqësor, Kolegji vlerëson se, kjo kërkesë, në tërësinë e saj, 

motivohet jo vetëm me shkaqe që kanë të bëjnë me ligjshmërinë e vendimeve të dhëna nga 

gjykata e shkallës së parë dhe ajo e apelit në zgjidhjen e çështjes, të cilat ky Kolegj i vlerëson 

në kohën kur shqyrton në dhomë këshillimi shkaqet e rekursit ndaj vendimit të gjykatës së 

apelit, por dhe me shkakun që ekzekutimi i vendimit sjell pasoja të rënda dhe të 

pariparueshme për palën kërkuese, deri në momentin e shqyrtimit të rekursit nga Gjykata e 

Lartë (neni 479 pika 1 shkronja “a” e Kodit të Procedurës Civile).  

 

9.  Kolegji në rastin konkret, vlerëson se pretendimet e ngritura në rekurs nga Avokatura e 

Shtetit lidhen me një pasuri të paluajtshme me sipërfaqe 431.150 m2, të ndodhur në fshatin 

Dhërmi-Himarë, në afërsi të bregdetit shqiptar, objekt material i këtij gjykimi, me rëndësi për 

interesin publik, e cila mund të tjetërsohet dhe disponohet tek të tretët apo të rëndohet me 

barra hipotekore, etj., në të ardhmen. Duke balancuar dhe peshuar edhe interesat e palës 

kreditore gjyqfituese, Kolegji vlerëson faktin se ekzekutimi i menjëhershëm i këtij detyrimi 

do të sillte në vetvete pasoja të rënda për palën e paditur dhe të vështira për t’u rikuperuar, në 

eventualitetin që vendimmarrja e gjykatës më të ulët objekt rekursi do të ndryshojë pas 

shqyrtimit të tij nga Gjykata e Lartë. 

 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë mbështetur në Nenet 34 dhe 479 të Kodit të Procedurës 

Civile, 

 

V E N D O S I: 

 

Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1395, datë 30.07.2018 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 470, datë 27.06.2019 të Gjykatës së Apelit Vlorë. 

 

 

 

 Tiranë, më 14.10.2020 

 

 

 


