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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI CIVIL 

 

Nr. 172/1 i Regj.Themeltar 

Nr. 172/1 i Vendimit 
VENDIM 

 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 

                           Ervin PUPE      Kryesues 

    Albana BOKSI      Anëtar 

     Sandër SIMONI           Anëtar 

     

sot më datë 26.05.2021, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 172/1 

akti, datë 26.03.2021, si më poshtë: 

 

KËRKUES:     Astrit Deliallisi  

 

OBJEKTI:    Revokimi i vendimit të pezullimit me nr. 172, datë 

07.04.2017 të Gjykatës së Lartë 

     

BAZA LIGJORE:    Neni 479/6 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

Në çështjen civile që i përket: 

 

PADITËS/I KUNDËRPADITUR: Astrit Deliallisi 

      

 

I PADITUR/KUNDËRPADITËS:  Televizioni “Johaniter-2000” SHPK 

 

      TË KUNDËRPADITUR:  1. Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave 

Tiranë; 

   2. Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes së Pronave  

   Publike; 

   3. Mirush Deliallisi; 

   4. Meriban Deliallisi; 

   5. Raimonda Vila. 

 

PERSON I TRETË NË KUNDËRPADI: Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme Durrës  

     

      KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

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

ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 
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VËREN:  

I. Rrethanat e faktit  

 

          1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr. (11-2015-1684) 661, 

datë 14.04.2015 ka vendosur: 

         “1. Pranimin e kërkesëpadisë së paditësit të kundërpaditur Astrit Deliallisi; 

          2. Detyrimin e palës së paditur kundërpaditëse Televizioni Johaniter-2000 SHPK 

për të liruar dhe dorëzuar dy salla, njëra katin e parë dhe tjetra katin përdhe, me sipërfaqe 

62.16 m2 secila, në ndërtesën pronë private që ndodhet në lagjen popullore Shijak; 

          3. Detyrimin e palës së paditur Televizioni Johaniter 2000 SHPK për të paguar 

paditësit, vlerën e përdorimit të sallave për tre vitet e fundit, në shumën prej 948.600 lekë si 

dhe nga 22.300 në muaj, deri në ekzekutimin e këtij vendimi; 

          4. Rrëzimin e kundërpadisë të të paditurit kundërpaditës, Televizioni Johaniter-2000 

SHPK…” 

2. Me vendimin nr. 10-2016-2848 (1163), datë 21.12.2016 Gjykata e Apelit Durrës ka 

vendosur:  

“Lënien në fuqi të vendimit nr. 11-2015-1684 (661), datë 14.04.2015 të  Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Durrës” 

3. Kundër këtij vendimi ka paraqitur rekurs pala e paditur kundërpaditëse, Televizioni 

“Joahniter-2000” SHPK. Po ashtu kjo palë ka paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë 

për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës.  

4. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 172, datë 07.04.2017 ka 

vendosur: “Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 10-2016-2848 (1163), datë 21.12.2016, të 

Gjykatës së Apelit Durrës.” 

      5. Me datë 26.03.2021 ka paraqitur një kërkesë për revokimin e këtij vendimi, paditësi 

i kundërpaditur, z. Astrit Deliallisi, i cili ka parashtruar se: 

- Vendimi i Gjykatës së Lartë mbi pezullimin e ekzekutimit të vendimit është i paarsyetuar, 

pasi nuk argumentohen shkaqet e pezullimit; 

- Mosha tejet e thyer e kërkuesit dhe bashkëpronarëve të tjerë është një rrethanë 

domethënëse në raport me kohëzgjatjen në tërësi të gjykimit; 

- Me kalimin e kohës vështirësohet mundësia e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës 

së prerë. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë 

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se shkaqet e 

parashtruara nga pala kërkuese, në kërkesën për revokimin e pezullimit të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të sipërcituar nuk janë të mbështetura në ligj.  

7.  Në pikën 1 të nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile (në vijim KPC), 

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.  

8. Kurse në pikën 6 të nenit 479 të KPC, është parashikuar se:  

“Vendimi i Gjykatës së Lartë mbi kërkesën për pezullim mund të revokohet ose 

ndryshohet me kërkesë të palës. Për shqyrtimin e kërkesës për ndryshimin ose revokimin e 

masës së pezullimit njoftohen palët. Brenda 3 ditëve pala tjetër ka të drejtë të paraqesë me 

shkrim parashtrimet. Kërkesat shqyrtohen në dhomë këshillimi.” 
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9. 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 funksion 

të zgjidhjes së rekursit, që është ushtruar ndaj vetë vendimit të formës së prerë, sigurisht duke 

patur parasysh arsyet justifikuese dhe përjashtimore 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.  

10. Nga ana tjetër, vlen për t’u theksuar se pezullimi i ekzekutimit të vendimit 

gjyqësor të formës së prerë është një masë me karakter përjashtimor dhe të jashtëzakonshëm, 

që justifikohet vetëm nga rrethanat e dëmit të rëndë dhe të pariparueshëm që mund të 

shkaktojë ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. Këto rrethana 

vlerësohen rast pas rasti nga Gjykata e Lartë dhe po ashtu kanë karakter dinamik, që mund të 

ndryshojnë me kalimin e kohës.  

11. Nëse ato ndryshojnë dhe janë të tilla që nuk justifikojnë më masën e 

jashtëzakonshme të pezullimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, atëhere pala tjetër ka 

mundësi të kërkojë revokimin e kësaj mase, në mënyrë që të ketë mundësi të rivendosë të 

drejtën të njohur me vendim gjyqësor të formës së prerë, sipas pikës 6 të nenit 479 të KPC, si 

e drejtë e garantuar nga neni 6 i K.E.D.Nj dhe neni 42 i Kushtetutës së Republikës së 

Shqipërisë. Sigurisht që kjo palë ka barrën e paraqitjes së fakteve të reja konkrete (onus 

proferendi) dhe të provës mbi këto fakte (onus probandi), (fakte këto me karakter 

procedural), që tregojnë situatë faktike dhe juridike midis palëve ndërgjyqëse ka ndryshuar 

dhe masa e pezullimit nuk justifikohet më nga dëmi i rëndë dhe i pariparueshëm që mund t’i 

vijë palës tjetër, nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit gjyqësor të formës së prerë. 

12. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se rrethanat e parashtruara nga 

kërkuesi në kërkesën për revokimin e vendimit nr.  172/2017, nuk përbëjnë në thelb rrethana 

të ndodhura rishtazi që nuk justifikojnë më masën e përkohshme të pezullimit të ekzekutimit 

të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendim të Gjykatës së 

Apelit Vlorë. 

13. Në kushtet kur nuk ka ndryshime të situatës faktike që ka diktuar marrjen e masës 

së pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, Kolegji vlerëson se nuk 

ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur nga kërkuesi, Astrit Deliallisi, për revokimin e 

vendimit nr. 172/2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 

 

PËR KËTO ARSYE : 

 

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

 

VENDOSI: 
 

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit Astrit Deliallisi, për revokimin e vendimit nr. 172, 

datë 07.04.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 

                                                                         Tiranë, më 26.05.2021 

          

         ANËTAR                   ANËTAR                        KRYESUES 

 

     Sandër SIMONI     Albana BOKSI            Ervin PUPE                    

      
 


