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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

 
Nr.132/1  Regj.Themeltar 
Nr.132/1 Vendimi  
 

VENDIM 
NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 
Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga: 

 
Ervin PUPE  -Kryesues 

Artur KALAJA -Anëtar 
Sandër SIMONI           -Anëtar 

     
sot më datë 09.02.2022, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 132/1 

akti, datë 05.11.2021, si më poshtë: 
 

KËRKUES:    1. Burbuqe Kuçaj; 
     2. Blerina Kuçaj; 
     3. Besnik Kuaj; 
     4. Sokol Kucaj 
 
OBJEKTI:    Revokim i vendimit nr. 132, datë 10.03.2016 i 

Gjykatës së Lartë. 
     
BAZA LIGJORE:    Neni 479/6 i Kodit të Procedurës Civile. 
 
Në çështjen civile që i përket: 
 
PADITËS:    Qemal Kuçi. 
     
TË PADITUR:    1. Hajdar Sacaj; 
     2. Krenar Sacaj; 
     3. Viron Sacaj. 
 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit  Artur Kalaja  mbi kërkesën e revokimit të 
pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 
 

VËREN: 
I. Rrethanat e faktit  
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 1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendimin nr. 3522, datë 18.12.2012 ka 
vendosur: 

“1. Pranimin e padisë së paditësit Qemal Kuçi; 
2. Detyrimin e të paditurve Hajdar Sacaj, Krenar Sacaj dhe Viron Sacaj të lirojnë dhe 
dorëzojnë paditësit Qemal Kuçi, sipërfaqen prej 257.7 m2, vijëzuar me ngjyrë të zezë 
sipas skicës nr. 3 të aktit të ekspertimit…” 

2.Me vendimin nr. 273, datë 05.03.2015 Gjykata e Apelit Vlorë ka vendosur:  
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 3522, datë 18.12.2012 të  Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Vlorë” 

3. Kundër këtij vendimi kanë paraqitur rekurs palët e paditura.  
Po ashtu këto palë kanë paraqitur, pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë.  

4. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr. 132, datë 10.03.2016 ka 
vendosur:  

“Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 3522, datë 18.12.2012, të Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Vlorë, lënë në fuqi me vendimin nr. 273, datë 05.03.2015 të Gjykatës së 
Apelit Vlorë.” 
6. Me datë 05.11.2021, kanë paraqitur një kërkesë për revokimin e këtij vendimi, 

trashëgimtarët e paditësit Qemal Kuçaj, referuar dëshmisë së trashëgimisë ligjore, nr. 1033 
Rep. dhe nr. 721 Kol, bashkëlidhur, konkretisht Burbuqe Kuçaj, Blerina Kuçaj, Besnik 
Kuçaj, Sokol Kuçaj, të cilët kanë parashtruar se: 
- Vendimi i Gjykatës së Lartë mbi pezullimin e ekzekutimit të vendimit është marrë në 

kundërshtim me nenin 479 të KPC; 
- Kanë kaluar 6 vite nga data e pezullimit të vendimit, si rrjedhojë tashmë nuk jemi në 

kushtet ku ky vendim  duhet të revokohet; 
- Vendimi i Gjykatës së Lartë është i paarsyetuar, pasi nuk argumentohen shkaqet e 

pezullimit; 
- Pala e paditur është përpjekur të regjistrojë pasurinë dhe ta tjetërsojë atë, si rrjedhojë 

paditësve mund ti vijë një dëm i rëndë dhe i pariparueshëm. 
- Me kalimin e kohës vështirësohet mundësia e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë. 
 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë. 

7. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) fillimisht sjell në vëmëndje 
faktin se kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, 
është paraqitur nga trashëgimtarët e paditësit, të ndjerit Qemal Kuçi. Rezulton se ky i 
fundit ka ndërruar jetë, me datë 13.08.2015. Bashkëlidhur kërkesës, kërkuesit kanë 
paraqitur dëshminë e trashëgiminë ligjore nr. 1033 Rep., dhe nr. 721 Kol., datë 
28.10.2015, ku janë individualizuar si trashëgimtarë të të ndjerit Qemal Kuçi: 1) znj. 
Burbuqe Kuçaj (bashkëshortja); 2) z. Besnik Kuçaj (I biri); 3) z. Sokol Kuçaj (i biri); 4) 
znj. Blerina Kuçaj. 

8. Me qëllim legjitimimin e palëve kërkuese, Kolegji, në bazë të nenit 199 të KPC, 
vendosi të realizojë kalimin procedural të paditësit z. Qemal Kuçaj, tek kërkuesit, 1) znj. 
Burbuqe Kuçaj (bashkëshortja); 2) z. Besnik Kuçaj (I biri); 3) z. Sokol Kuçaj (i biri); 4) 
znj. Blerina Kuçaj. 
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9. 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.  

10.  Në nenin 479/1 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.  
Ndërkohë, në nenin 479/6 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.” 

11.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 Repuublikës së 
Shqipërisë dhe nenit 13 të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut.  

12. 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.  

13. 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 
K.P.C, 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. 

14. Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se rrethanat e parashtruara nga 
kërkuesi në kërkesën për revokimin e vendimit nr. 132/2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës 
së Lartë, 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.Në kushtet kur nuk ka 
ndryshime të situatës faktike që ka diktuar marrjen e masës së pezullimit të ezkekutimit të 
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vendimit gjyqësor të formës së prerë, Kolegji vlerëson se nuk ka vend për të pranuar 
kërkesën e paraqitur nga kërkuesit. 

 
PËR KËTO ARSYE, 

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

 
VENDOSI: 

 
 - Mospranimin e kërkesës së kërkuesve znj. Burbuqe Kuçaj (bashkëshortja); 2) z. 
Besnik Kuçaj (I biri); 3) z. Sokol Kuçaj (i biri); 4) znj. Blerina Kuçaj, për revokimin e 
vendimit nr. 132, datë 10.03.2016 i Gjykatës së Lartë. 
 

                         Tiranë, më datë09.02.2022. 
 
 
     ANËTAR              ANËTAR               KRYESUES 
 
Sandër SIMONI    Artur KALAJA  Ervin PUPE                    
  
 
 
Vërtetohet njësia me origjinalin P/Z.A. Gjyq.        O.K 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 
KOLEGJI CIVIL 

Nr.161i Regj.Themeltar 
Nr. 161 i Vendimit 

 
V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 
 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë i përbërë nga gjyqtarët: 
 

ErvinPUPE   - Kryesues 
ArturKALAJA - Anëtar 
SandërSIMONI - Anëtar 

 
Në datën 09.02.2022,mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr.161 akti, 

datë 20.10.2021 si më poshtë: 
 
KËRKUES:   Mahmut Arapi 
 

OBJEKTI: Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr.10-2021-421/138, datë 
10.03.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës, i cili ka lënë në fuqi, 
vendimin nr.11-2020-281)89, datë 21.01.2020 të Gjykatës së e 
Rrethit Gjyqësor Durrës. 

 
BAZA LIGJORE:  Neni 479/a i Kodit të Procedurës Civile.  
 
Për çështjen civile që iu përket palëve: 
 
PADITËS:   Xhavit Shkoza 
 
I PADITUR:   1.Mahmut Arapi, (përfaqësuar me prokurë nga Avokat Bujar  

Troci). 
    2.Shërbimi Përmbarimor Shtëtëror Durrës 
 
OBJEKTI: Kundërshtimin e veprimeve përmbarimore, të veprimeve të  

përmbaruesit gjyqësor Shtetëror Marsel Himallari, datë 
31.10.2018 për pushimin e Urdhërit të ekzekutimit të Titullit 
ekzekutiv (Vendimit Civil nr.654) datë 15.03.2011, i cili është 
lënë në fuqi me datë 03.12.2012 nga Gjykata e Apelit Durrës, 
në kundërshtim me ligjin duke urdhëruar përmbaruesin 
Gjyqësor Shtetëror Marsel Himallari të ekzekutojë titullin 
ekzekutiv nr.654, datë 15.03.2011 të Gjykatës së Rrethit 
Gjyqësor Durrës. 
Detyrimin e të paditurit Mahmut Arapi dhe Shërbimin 
Përmbarimor Shtetëror Durrës të paguajë shpenzimet gjyqësore 
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në pjesë të barabarta si taksat mbi akte dhe përfaqësimin me 
avokat.     

BAZA LIGJORE :  Nenet 31,32,41,42,106,153,154/a dhe 610 e 615 e vijues të 
    K.Pr.Civile. 
 

KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 
 

Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Ervin Pupe dhe e bisedoi në tërësi çështjen në 
Dhomën e Këshillimit, në përfundim; 

 
VËREN: 

 
I. Rrethanat e çështjes 
 
1.Nga aktet e administruara në dosjen objekt shqyrtimi ka rezultuar se,pala paditëse 

Xhavit Shkoza, i është drejtuar me kërkesëpadi Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, kundrejt 
palës së paditur, Mahmut Arapi dhe Shërbimit Përmbarimor Shtetëror Durrës, me objekt: 
“Kundërshtimin e veprimeve përmbarimore, etj....”  

2.Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës, me vendimin nr.11-2020-281-89, datë 
21.01.2020 ka vendosur: 

“ Pranimin e kërkesë padisë së paditësit Xhavit Shkoza duke kundërshtuar veprimet e 
përmbaruesit gjyqësor të datës 31.10.2018 për pushimin e urdhërit të ekzekutimit të 
titullit ekzekutiv, që i përket Vendimit civil nr.654, datë 15.03.2011 i cili është lënë në 
fuqi me datën 03.12.2012 nga Gjykata e Apelit Durrës.  
Urdhërimin e përmbaruesit Gjyqësor Shtetëror Marsel Himallari për vazhdimin e 
veprimeve për ekzekutimin e titullit ekzekutiv vendim nr.654, datë 15.03.2011 të 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës”. 
3.Ky vendim është lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Durrës, me vendimin nr.10-

2021-421/138, datë 10.03.2021. 
4.Kundër këtij vendimi, ka paraqiturrekurspala e paditurMahmut Arapi, i cili nëdatë 

24.05.2021 ka paraqitur pranë Gjykatës së Lartë një kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 
vendimit të të mësipërm tëGjykatës së Apelit Durrës, duke parashtruar shkaqet si më poshtë:  
      - Së pari, objekti i ekzekutimit sot është një pasuri e paluajtshme, e zhvilluar nga ne dhe  

ndërtuar me kursimet e punës time, bashkëshortes time (sot pensionistë të dy), djemve 
të mi. Prona e llojit ndërtesë tre katëshe, është në bashkëpronësinë time dhe 
bashkëshortes time dhe është rregjistruar në ZVRPP Durrës. 

- Kjo pasuri disponohet nga ne dhe shfrytëzohet nga tre familje me destination banimi  
siç provohet nga me Vërtetimet nr.88 prot., nr.37 prot., nr. 86 prot., datë 21 04.2021.  

- Në kushtet që ne akoma kemi disa mjete ankimi për të shteruar, pasi tashmë në 
Gjykatën e Lartë janë depozituar dy rekurse, ne po atakojmë edhe një padit të re 
themeli në Gjykatën e Shkallës së Parë, pasi kreditori përveç të tjerash ka përfituar pa 
të drejtë duke marrë një shpërblim prej 600.000 lekë për të hequr dorë nga ekzekutimi 
duke na detyruar që përveç kësaj shume të bëjmë edhe shpenzimet të tjera për 
rrethime përmirësime në kanalizmie, etj...(siç janë të provurara me shkresë dhe 
administruara si provë në dosjen gjyqësore ). 

- Ne po bëjmë gati edhe kallëzimet penale ndaj paditësit Xhavit Shkoza, i cili përveç se 
na ka mashtruar duke mos ju përmbajtur detyrimeve të tija sipas marrëveshjes sonë 
formalizuar në dy deklarata noteriale (prova në dosjen gjyqësore), mendojmë se ka 
kryer edhe veprime të tjera që mund të bien në kundërshtim me ligjin penal, civil dhe 
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adminsiatrativ, gjatë ndërtimit dhe fitimit të pronësisë së pasurisë/pronës së tij që 
kufizohet me pasurinë time. 

- Kërkojmë nga Gjykata e Lartë të pranojë kërkesën dhe të pezullojë vendimin e 
Gjykatës së Apelit Durrës, në mënyrë që nga ekzekutimi i menjëhershëm mos të vijnë 
pasoja të rënda dhe të pariparueshme.    
5.Kolegji Civili i Gjykatës së Lartë, me vendimin nr.79, datë 23.06.2021, ka 

vendosur: 
“Mospranimin e kërkesës së paraqitur nga kërkuesi Mahmut Arapi, për pezullimin e 

ekzekutimit të vendimit nr.10-2021-421/138, datë 10.03.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës”. 
6. Ka rezultuar që pala kërkuese Mahmut Arapi t’i jetë drejtuar njëkohësisht me 

kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të sipërcituar nr.10-2021-421/138, datë 
10.03.2021, edhe Gjykatës së Apelit Durrës. 

7.Gjykate Apelit Durrës, me vendimin nr.10-2021-1147/220, datë 23.06.2021 ka 
vendosur: 

“Shpalljen e mungesës së kompetencës funksionale të Gjykatës së Apelit Durrës për 
shqyrtimin e çështjes civile me Nr.488/90103-646, datë 24.05.2021 dhe dërgimin e saj në 
Gjykatën e Lartë Kolegji Civil”. 

8.Gjykata e Apelit Durrës ndër të tjera ka arsyetuar se: 
- Kërkuesi Mahmut Arapi është drejtuar me kërkesën objekt gjykimi për pezullimin e 
ekzekutimit të vendimit gjyqësor civil, duke pretenduar se, ekzekutimi mund të fillojë shumë 
më shpejt se dhënia e vendimit nga Gjykata e Lartë, e për rrjedhojë, pasojat do të jenë të 
parikuperueshme si në aspektin material, por edhe në aspektin njerëzor/afektiv, emocional, 
psikologjik, social-ekonomik. 
- Rekursiështë depozituar në Gjykatën e Apelit Durrës më datë 21.04.2021 me objekt: 
“Kundërshtimin e vendimit të Gjykatës së Apelit Durrës me nr.10 2021-421/138, datë 
10.03.2021, njoftuar më datë 10.04.2021 me postë, i cili ka lënë në fuqi vendimin nr.89, datë 
21.01.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës”. 
- Kërkuesi, nëëpërmjet rekursit të datës 31.05.2019 ndaj çështjes me nr. 11243 01391-
00-2019, ka kërkuar kundërshtimin e vendimit nr.(11-2018-5399) 1663, datë 29.10.2018 të 
Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe të Gjykatës së Apelit Durrës nr.10-2019-431 (146), 
datë 07.03.2019, njoftuar me datë 28.03.2019 me postë sipas Dëftesës së Komunikimi nr.78 
akti, datë 26.03.2019, si dhe pezullimin e ekzekutimit të vendimit në kuptim të nenit 479 të 
K.Pr.C., pasi, vendimet kanë sjellë një situatën të tillëku një pasuri juridikisht e regjistruar ně 
ZVRPP Durrës të shëmbet.  
- Pas rekursit të depozituar në Gjykatën e Lartë me nr.çeshtje 11243-01391-00-2019, 
Xhavit Shkoza, në cilësinë e kreditorit, ka paraqitur kerkesëpadi në Gjykatën e Rrethit 
Gjyqësor Durrës me objekt kundërshtimin e veprimeve përmbarimore. Kjo gjykatë me 
vendimin nr.89, datë 21.01.2020 ka pranuar kerkesën dhe ka urdhëruar vazhdimin e 
veprimeve përmbarimore për ekzekutimin e vendimit nr.654, datë 15.03.2011 (titulli 
ekzkutiv). 
- Gjykata e Apelit Durrës me vendimin nr.10-2021-421/138, datë 10.03.2021, njoftuar 
me datë 10.04.2021 me postë, ka lënë në fuqi vendimin nr.89, datë 21.01.2020 të Gjykatës se 
Rrethit Gjyqësor Durrës sipas kërkesëpadisë së depozituar nga paditësi Xhavit Shkoza i cili 
ka kërkuar ekzekutim të titullit gjatë kohës që kërkuesi priste që Gjykata e Lartë të merrte në 
shqyrtim kërkesën për pezullimin e ekzekutimit. 

- Kërkuesi pretendon se kërkesa duhet pranuar sipas objektit, duke parashtruar se: 
Së pari, në kushtet që rekursi i parë i depozituar në Gjykatën e Lartë ka për objekt: 

Pavlefshmërinë e Titullit Ekzkutiv, por edhe « pezullimin e ekzekutimit » dhe kjo kërkesë 
nuk është marrë akoma edhe sot në shqyrtim, që nga muaji Maj i vitit 2019, përtej çdo afati të 
arsyeshëm, kërkojmë që të merret parasysh nga kërkesa për pezullimin e ekzekutimit të 
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vendimit si më lart përshkruar, pasi nga ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit mund të vijnë 
pasoja të rënda ose të pariparueshme. 

Se dyti, objekti i ekzekutimit sot është një pasuri e paluajtshme, e zhvilluar nga 
kërkuesi dhe ndërtuar me kursimet e gjithe punës se tij, bashkshortes së tij (sot pensionistë të 
dy), djemve të tij, (të gjithë punëtorë me profesion), pasuri kjo e cila është në 
bashkëpronësinë e tij dhe bashkeshortes dhe e regjistruar në ZVRPP Durrës siç provohet me 
çertifikatë për vërtetim pronesie nr.serie 1462296 lëshuar më datë 24.10.2017 për pasurinë 
nr.6/508, vol. 18. fq. 82. zk.3369, e llojit ndërtesë tre katëshe pasjisur nga ZVRPP Durrës, por 
edhe nga dosja gjyqësore por edhe nga vendimet gjyqësore objekt rekursi. 

Kërkuesi pretendon se, në kushtet që ka akoma disa mjete ankimi për të shteruar, pasi 
tashmë në Gjykatën e Lartë janë depozituar dy rekurse, kerkohet pezullimi i ekzekutimit të 
vendimit, në mënyrë që nga ekzekutimi i menjëhershëm mos të vijnë pasoja të rënda dhe të 
pariparueshme.Pasojë e rendë dhe e pariparueshme është fakti se në këtë banesë tre katëshe, 
jetojnë aktualisht kërkuesi Mahmut Arapi me bashkshorten dhe me vajzën, dy djemtë e tij të 
martuar me bashkëshortet e tyre dhe me fëmijët e tyre, siç rezulton nga vërtetimet dhe 
çertifikatat bashkëngjitur kësaj kërkese. Pretendohet se të gjithë ne rrezikojmë të dalin të 
pastrehë si pasojë e një ekzekutimi të menjëhershëm i cili nëse nga gjykata vlerësohet se 
është në kundërshtim me ligjin, dëmi që mund të sjellë është i rëndë dhe i pariparueshëm. 

Gjykata e Apelit Durrës sjell në vëmendje se me Ligjin nr.44/2021 u shfuqizua ndër të 
tjera paragrafi i dytë i nenit 469 të Kodit të Procedurës Civile. Qëllimi dhe ratio e këtij 
ndryshimi ligjor ishte përjashtimi i mundësisë së mbivendosjes së kompetencave funksionale 
ndërmjet Gjykatave të Apelit dhe Kolegjit Administrativ apo Kolegjit Civil të Gjykatës së 
Lartë për shqyrtimin e masave të përkohshme procedurale të pezullimit të ekzekutimit të 
vendimit gjyqësor të formës së prerë objekt rekursi.  

Nga data 29.05.2021 në fuqi është vetëm neni 479 të Kodit të Procedures Civile dhe 
për rrjedhojë e vetmja gjykatë e caktuar me ligj për të shqyrtuar masat e përkohshme 
procedurale ndaj vendimeve objekt rekursi është sipas lëndës së gjykimit Kolegji 
Administrativ apo Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë.  
 

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil  
 
9.Në Gjykatën e Lartë është regjistruar kërkesa me nr.161, datë 20.10.2021, me palë 
kërkuese: Mahumt Arapi, me objekt; “Pezullimin e ekzekutimit të vendimitnr.10-2021-
421/138, datë 10.03.2021 të Gjykatës së Apelit Durrës, i cili ka lënë në fuqi, vendimin nr.11-
2020-281)89, datë 21.01.2020 të Gjykatës së e Rrethit Gjyqësor Durrës”. 

10.Kolegjit Civil i Gjykatës së Lartë pa i hyrë themelësisë së parashtresës, paraqitur 
ngaGjykata e Apelit Durrës, konstaton se për rastin objekt gjykimi, me të njëjtin objekt dhe 
me të njëjtat palëe të njëtin shkak, Gjykata e Lartë është investuar një herë ddhe ka 
konkluduar me vendimarrje. 

11. Me vendimin nr.79, datë 23.06.2021, Kolegji civil i Gjykatës së Lartë rezulton të 
ketë vendosur: “Mospranimin e kërkesës se paraqitur nga kërkuesi Mahmut Arapi për 
pezullimin e ekzeutimit të vendimit nr.10-2021-421/138, datë 10.03.2021 të Gjkykatës së 
Apelit Durrës”. 

12.Për këtë shkak Kolegji, çmon se për rastin konkret kjo kërkesëkonsiderohet si gjë e 
gjykuar (res judicata) e ka marrë një përgjigje konkrete ligjore.  

13. Mbështetur në sa më lartë, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë vlerëson se për rastin 
objekt gjykimi jemi në kushtet e pushimit të gjykimit bazuar në nenin 299 të Kodit të 
Procedurës Civilei cili ka parshikuar se : “’ Gjykata vendos pushimin e gjykimit kur:; c) 
gjykata konstaton se çështja nuk hyn në juridiksionin gjyqësor, si edhe kur padia nuk mund të 
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ngrihej ose gjykimi nuk mund të vazhdonte .....ç) pushimi i gjykimit parashikohet 
shprehimisht në ligj. 
     
 

PËR KËTO ARSYE, 
 

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në bazë të nenit 299 të Kodit të Procedurës Civile; 
 

V E N D O S I: 
 

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë. 
 

Tiranë, më datë 09.02.2022 
 

 
A N Ë T A R    A N Ë T A R      K R Y E S U E S 

Sandër SIMONI Artur KALAJA         Ervin PUPE 
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