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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË

KOLEGJI CIVIL

Nr. 160 (4) i Vendimit.

VENDIM

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 16.09.2020, mori në shqyrtim në dhomë këshillimi kërkesën Nr. 160/1
akti, datë 27.05.2020, si më poshtë:

Kërkues: Dega e Doganës Fier

Objekti: Revokimin e vendimit nr. 160, datë 06.05.2020 të Kolegjit
Civil të Gjykatës së Lartë

Baza ligjore: Neni 479 i K.Pr.Civile.

Në çështjen civile që i përket:

Paditës: Dega e Doganës Fier

Të paditur: 1. E.G Bailiff Service;
2. Shoqëria “Tosk Energji” SHA;
3. Shoqëria “I.R.T.C” SHA

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,

VËREN:
I. Rrethanat e faktit

1. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, me vendimin nr. 1226, datë 25.09.2019 ka
vendosur: “Pushimin e gjykimit të çështjes civile me palë paditëse...deri në përfundim të
gjykimit...”

2. Gjykata e Apelit Vlorë, me vendimin nr. 205, datë 12.12.2019 ka vendosur:
“Lënien në fuqi të vendimit nr. 1226, datë 25.09.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.”
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3. Kundër këtij vendimi është ushtruar rekurs pranë Gjykatës së Lartë, nga paditësi,
Dega e Doganës Fier, e cila njëkohësisht, me datë 27.02.2020 ka paraqitur edhe një kërkesë
për pezullimin e ekzekutimit të titullit ekzekutiv objekt gjykimi, marrëveshjen siguruese datë
01.12.2017, nr. 3288 rep.dhe nr. 497/2 kol, duke parashtruar se:

- Vendimi i gjykatave për pushimin e gjykimit është i pabazuar në ligj;
- Produktet e vëna si kolateral nga shoqëria IRTC për të siguruar marrëveshjen

siguruese me shoqërinë “Toska Energji”, për të cilat ajo kërkon t’i kalojë në pronësi
të shoqërisë “Tosk Energy”, Dega e Doganës Fier ka filluar procedurën e rikuperimit
me forcë të borxhit doganor;

- Natyra e mallrave i nënshtrohet një procedure të caktuar në bazë të Ligjit 61/2012
“Për Akcizat në RSH” për të bërë transferimin e mallrave nga një shoqëri në tjetrën;

- Shoqëria “Tosk Energy” është bërë pronare edhe e mallrave të shoqërisë “Deveron”,
e cila bashkë me shoqërinë “IRTC” rezultojnë debitore në Degën e Doganës Fier, në
shumën 7,754,261,722 lekë. Kjo është një shumë e konsiderueshme për buxhetin e
shtetit dhe do të sillte pasoja të rënda nëse nuk do të rikuperohej.
4. Me vendimin nr. 160, datë 06.05.2020 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë ka

vendosur mospranimin e kërkesës së kërkuesit Dega e Doganës Fier dhe gjobitjen e tij në
vlerën 50.000 lekë, duke e vlerësuar kërkesën si abuzive.

5. Në vijim, kërkuesi, Dega e Doganës Fier i është drejtuar Gjykatës së Lartë me
kërkesë për revokimin e vendimit me gjobë duke arsyetuar se:

- Penalizimi i bërë me vendimin e Gjykatës së Lartë është dekurajues. Roli i Gjykatës së
Lartë duhet të jetë edhe orientues apo këshillues për palët ndërgyqëse;

- Në rastin konkret kemi të bëjmë vetëm me një gabim në përzgjedhjen e mjetit ligjor me
të cilin i jemi drejtuar Gjykatës së Lartë, çka vjen nga interpretimi i ndryshëm i ligjit
dhe jo për shkak të keqdashjes;

- Në asnjë moment kërkuesi, Dega e Doganës Fier nuk është përpjekur të zëvendësojë, të
konkurrojë efektet juridike apo mjetet e ofruara nga ligji për mbrojtjen e debitorit;

- Për aplikimin e sanksionit me gjobë sipas nenit 34 të K.Pr.Civile, i ndryshuar, që
pretendimi të konsiderohet si abuziv, ose duhet të jetë me keqdashje ose në mënyrë të
përsëritur dhe në rastin konkret nuk vërtetohet asnjë nga këto elementë. Moszgjedhja e
mjetit të duhur ligjor nuk do të thotë se kërkesa për pezullim ka qënë abuzive, por është
një përpjekje e kërkuesit për të gjetur një hapësirë ligjore për të mbrojtur buxhetin e
shtetit dhe interesin publik;

- Ndryshe nga sa ka vlerësuar Kolegji, neni 479 i K.Pr.Civile nuk bën një kategorizim
apo ndarje të çështjeve apo vendimeve për të cilat mund të kërkohet pezullim dhe për
cilat jo. Kjo do të thotë se në rastin konkret kemi të bëjmë me një interpretim ndryshe
të ligjit nga pala dhe jo me një kërkesë abuzive.

II. Vlerësimi i Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

6. Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji) vlerëson se kërkesa e palës
kërkuese, Dega e Doganës Fier për revokimin e vendimit nr. 160, datë 06.05.2020 të Kolegjit
Civil të Gjykatës së Lartë është e pambështetur në ligj.

7. Neni 34 i k.Pr.Civile ka parashikuar se: “1. Gjykata, në çdo shkallë të gjykimit, kur
konstaton se palët ose përfaqësuesit e tyre me vetëdije paraqesin padi, ankime, kërkesa ose
pretendime abuzive, ose të përsëritura dhe me keqdashje, ose kur kërkojnë qëllimisht të
zvarrisin gjykimin, ose kur konstatohet se palët ose përfaqësuesit e tyre kanë fshehur ose
shtrembëruar me keqbesim ose faj të rëndë, fakte dhe rrethana të rëndësishme që lidhen me
çështjen, urdhëron me vendimin që jepet në përfundim të gjykimit, përveç kur në këtë Kod
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parashikohet ndryshe, gjobitjen e përgjegjësit në shumën nga 50 000 deri në 100 000 lekë.
Kundër këtij vendimi lejohet ankim sipas rregullave për vendimet përfundimtare ose
jopërfundimtare, në varësi të llojit të vendimit që i jep fund gjykimit përkatës.”

8. Kolegji rithekson se neni 34 i K.Pr.Civile, të ndryshuar ka synuar të aktivizojë
përgjegjësinë e palëve dhe përfaqësuesve të tyre të cilët abuzojnë me të drejtat procedurale.
Mjetet procedurale dhe të drejtat që ligji ofron nuk mund të pranohen të lejojnë dëmtimin e
procesit të dhënies së drejtësisë. Ato nuk mund të shndërrohen në mekanizma që palët dhe
përfaqësuesit e tyre t’i përdorin me keqbesim apo me qëllime të pamundësisë së zhvillimit të
procesit apo dëmtimit të interesave dhe të drejtës së palës kundërshtare për të gëzuar
efektivisht aksesin në drejtësi. Për rrjedhojë sa herë që konstatohen fakte të tilla të paligjshme
në mënyrën se si një ndërgjyqës mbrohet apo e ushtron aktivitetin procedural gjykata duhet të
sanksionojë përgjegjësinë pasurore për shkelje të këtij detyrimi ligjor. Qëllimi i kësaj norme
është garantimi i mbarëvajtjes së procesit gjyqësor dhe detyrimi i subjekteve procedurale,
qoftë ndërgjyqës apo qoftë përfaqësues, që të veprojnë dhe të ushtrojnë me mirëbesim të
drejtat procedurale.

9. Kolegji vlerëson se kjo dispozitë ka parashikuar disa forma të shkeljes, konkretisht
të paraqitjes së pretendimeve abuzive nga palët, të cilat kërkojnë plotësimin e disa
elementëve objektivë dhe subjektivë në mënyrë që të aktivizohet sanksioni me gjobë në
masën e parashikuar nga ligji. Pretendimet që të konsiderohen si abuzive mund të jenë të
përsëritura ose jo. Nga ana tjetër shkelja e parashikuar nga neni 34 i K.Pr.Civile, mund të
realizohet me disa forma, nëpërmjet fshehjes së fakteve ose rrethanave të rëndësishme në
lidhje me çështjen apo edhe nëpërmjet ngritjes së një pretendimi të vetëm, jo në mënyrë të
përsëritur, i cili është haptazi në kundërshtim me ligjin. Ajo që i karakterizon dhe i
përbashkon të gjitha format e shkeljes së parashikuar në nenin 34 të K.Pr.Civile është ana
subjektive e palës, e cila në çdo rast vepron me keqbesim dhe me keqdashje, me qëllim për të
zvarritur gjykimin, me qëllim për të dëmtuar interesat e palës kundërshtare apo edhe me
qëllim për të parashtruar një pretendim në thelb haptazi të pabazuar, por vetëm sepse ligji
formalisht ia njeh të drejtën për t’a parashtruar si të tillë, qoftë në formën e kërkesave,
parashtrimeve apo ankimit para gjykatave të faktit, apo qoftë edhe në formën e kërkesave dhe
rekursit në Gjykatën e Lartë. Sigurisht që ana subjektive e palës dhe keqdashja vlerësohet dhe
analizohet rast pas rasti në raport me sjelljen e saj në proces, në raport me mundësitë e saj për
të njohur ligjjin, në raport me praktikën gjyqësore mbi interpretimin  mbi ligjin në raste të
ngjashme, në raport me interesin e palës në ngritjen e një pretendimi etj.

10.  Duke iu rikthyer rastit konkret, Kolegji vlerëson se paditësi, Dega e Doganës
Fier, i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier me padi me objekt kundërshtim
veprimesh përmbarimore dhe pavlefshmëri e titullit ekzekutiv. Në mënyrë të integruar me
padinë, paditësi ka kërkuar edhe marrjen e masës së sigurimit të padisë. Gjykata e shkallës së
parë ka vendosur pushimin e gjykimit për shkak të mosparaqitjes së paditësit. Ky vendim
është lënë në fuqi nga gjykata e apelit. Paditësi ka kundërshtuar me rekurs vendimin e
Gjykatës së Apelit Vlorë me të dhe krahas rekursit kundër këtij vendimi jopërfundimtar,
paditësi ka kërkuar në bazë të nenit 479 të K.Pr.Civile, edhe pezullimin e titullit ekzekutiv të
kundërshtuar me padi, konkretisht marrëveshjen siguruese datë 01.12.2017, nr. 3288 rep.dhe
nr. 497/2 kol, duke parashtruar si shkaqe në kërkesë kryesisht ato që lidhen me konstatimin e
pavlefshmërisë së titullit ekzekutiv të kundërshtuar gjyqësisht para gjykatave të faktit,
pretendim për të cilin është vendosur pushimi i gjykimit.Gjykata e Lartë me vendimin nr.
160, datë 06.05.2020 ka vendosur mospranimin e kërkesës së kërkuesit Dega e Doganës Fier
dhe gjobitjen e tij në vlerën 50.000 lekë, duke e vlerësuar kërkesën si abuzive. Ndër të tjera
Gjykata e Lartë ka arsyetuar se:

“...Gjykata e Lartë në raste të ngjashme ka mbajtur qëndrimin se masa e përkohshme
procedurale ndaj vendimit gjyqësor të formës së prerë, e parashikuar në nenin 479 të
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K.Pr.Civile mundet të caktohet vetëm gjatë procesit njohës të së drejtës. Gjykata në raste të
tilla ka theksuar se mjeti procedural i parashikuar në nenin 479 të K.Pr.Civile nuk ka si
qëllim të dublojë mjetet e tjera procedurale të parashikuara në ligj. Kërkesa për pezullimin e
ekzekutimit të vendimit nuk mundet të zëvendësojë dhe as të konkurrojë efektet juridike apo
shkaqet juridike për të cilat ligji ofron mbrojtje të posaçme për debitorin apo kreditorin gjatë
fazës së ekzekutimit të detyrueshëm, qoftë kur bëhet fjalë për paditë përmbarimore, apo qoftë
për masat e përkohshme që gjykata mund të caktojë gjatë kësaj faze në funksion të zgjidhjes
së çështjes së themelit. Kjo do të thotë se në çështjet me objekt pavlefshmërinë e titullit
ekzekutiv apo me objekt kundërshtimin e veprimeve përmbarimore, nuk gjen zbatim neni 479
i Kodit të Procedurës Civile. Për pretendimet e kreditorit apo të debitorit gjatë fazës së
ekzekutimit të detyrueshëm, nenet 610 dhe 611 kanë ofruar mjetet procedurale respektive, të
cilat aktivizojnë gjithmonë juridiksionin fillestar të gjykatës së shkallës së parë. Për rrjedhojë
pala kërkuese në këtë gjykim duhet të ketë parasysh se mjeti procedural i kërkuar nuk është ai
i duhuri (Vendim datë 24.10.2018 i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë, me palë
kërkuese Ministrinë e Mbrojtjes; Vendim datë 24.10.2018 i Kolegjit Administrativ të Gjykatës
së Lartë, me palë kërkuese Bashkia Krujë etj).

11. Kolegji vlerëson se duke u bazuar në arsyetimin e mësipërm, në kushtet ku pala
paditëse ka paraqitur në mënyrë të paligjshme një kërkesë për marrjen e masës së sigurimit
të padisë në Gjykatën e Lartë, sipas nenit 479 të K.Pr.Civile, pasi e ka patur të pamundur të
akzivizojë juridiksionin e gjykatave të faktit për këtë qëllim, Kolegji vlerëson se kjo palë ka
abuzuar haptazi me të drejtën e parashikuar në këtë dispozitë. Sikurse u arsyetua më sipër,
neni 479 i K.pr.Civile ka për objekt vetëm vendimet gjyqësore të formës së prerë që
plotësojnë cilësitë e titullit ekzekutiv, ndërkohë që objekt rekursi në rastin konkret është një
vendim gjyqësor jopërfundimtar me të cilin është vendosur pushimi i gjykimit.”

12. Sa më sipër, Kolegji vlerëson se, ndryshe nga sa ka pretenduar paditësi në
kërkesën për revokimin e gjobës, nuk jemi para rastit ku pala ka gabuar në interpretimin e
ligjit, por para rasti ku kjo palë ka abuzuar me të drejtën e parashikuar nga ligji në nenin 479
të K.Pr.Civile.

12.1. Së pari, Kolegji vlerëson se në rastin konkret, pala kërkuese është një person
juridik publik, konkretisht Dega e Doganës Fier. Prezumohet se kjo palë, ashtu sikurse çdo
institucion shtetëror, ka burime njerëzore të specializuara në fushën e së drejtës, me njohuri të
mjaftueshme për të hartuar kërkesa, ankime apo rekurse, drejtuar gjykatave të faktit apo
Gjykatës së Lartë

12.2. Nga ana tjetër, Kolegji vlerëson se neni 479 i K.Pr.Civile garanton marrjen e
masës së përkohshme procedurale të pezullimit të ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës
së prerë dhe si objekt i kërkesës mund të jenë vetëm vendimet përfundimtare, tituj ekzekutiv
sipas nenit 510/a të K.Pr.Civile. Më konkretisht, kjo dispozitë ka parashikuar se: “Ekzekutimi
i detyrueshëm mund të bëhet vetëm në bazë të një titulli ekzekutiv. Janë tituj ekzekutivë: a)
vendimet civile të formës së prerë të gjykatës, që përmban një detyrim, vendimet e dhëna
prej saj për sigurimin e padisë, si dhe për ekzekutimin e përkohshëm1” Kjo pasi vetëm këto
lloj vendimesh mund t’i nënshtrohen ekzekutimit të detyrueshëm dhe nga ekzekutimi i të
cilave palës gjyqhumbëse mund t’i vijë një dëm i rëndë dhe i pariparueshëm. Vendimet
jopërfundimtare2, sikurse është vendimi i pushimit të gjykimit, nuk janë tituj ekzekutiv dhe si
rrjedhojë apriori nuk mund të jenë objekt i kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit
sipas nenit 479 të K.Pr.Civile pasi nga natyra është i paekzekutueshëm. Ky interpretim i nenit

1 Theksim i Kolegjit
2 Sipas nenit 127 të K.Pr.Civile: “Vendimet jopërfundimtare janë vendimet e pushimit të çështjes, me të cilët
gjykata ose gjyqtari në rastet e parashikuara në këtë Kod i japin fund procesit gjyqësor civil pa e zgjidhur
çështjen në themel, si edhe çdo vendim tjetër që pa e zgjidhur çështjen në themel i jep fund procedimit gjyqësor
të filluar.”
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479 të K.Pr.Civile në raport me nenet 510/a dhe 127 të K.Pr.Civile është një operacion i
thjeshtë intelektual, të cilin kushdo me njohuri të specializuara në fushën e së drejtës duhet
dhe mund ta realizojë. Në këtë drejtim neni 479 të K.Pr.Civile, nuk mund të ketë disa
interpretime, në lidhje me çështjen se cilat vendime janë tituj ekzekutiv dhe cilat jo dhe si
rrjedhojë cilat vendime mund të përbëjnë objekt kërkese për pezullimin e ekzekutimit dhe
cilat jo.

13. Po ashtu, rezulton se pala kërkuese edhe pse ka kundërshtuar me rekurs vendimin
jopërfundimtar të Gjykatës së Apelit Vlorë, për pushimin e gjykimit, në thelb si objekt i
kërkesës për pezullim si[pas nenit 479 të K.pr.Civile nuk është ky i fundit, por titulli
ekzekutiv të cilin e ka kundërshtuar me padi dhe për të cilën është vendosur pushimi i
gjykimit. Madje në thelb argumentet e kërkesës për pezullimin e ekzekutimit, lidhen me
titullin ekzekutiv të kundërshtuar dhe jo me vendimin e pushimit të gjykimit në vetvete. Kjo
do të thotë se pala paditëse, ka përdorur mjetin procedural të parashikuar në nenin 479 të
K.Pr.Civile jo për të pezulluar vendimin gjyqësor objekt rekursi, por për të marrë masën e
sigurimit të padisë, që nuk e ka realizuar dot para gjykatave të faktit, të cilat kanë vendosur
pushimin e gjykimit pasi paditësi nuk është paraqitur. Nga ana tjetër, ka rezultuar se pala
paditëse, kërkesën për marrjen e masës së sigurimit të padisë në lidhje me titullin ekzekutiv të
kundërshtuar gjyqësisht e ka paraqitur para gjykatave të faktit, por nuk e ka realizuar dot këtë
të drejtë, për shkak se gjykimi është pushuar. Në këto kushte, Kolegji me të drejtë ka
vlerësuar se kjo kërkesë është abuzive, pasi pala e ka patur të qartë dallimin e mjeteve
proceduale, përkatësisht të parashikuar në nenet 202 e vijues të K.Pr.Civile dhe neneve 610 e
vijues, në raport me nenin 479 të K.Pr.Civile, por ka ushtruar kërkesën sipas nenit 479 të
K.Pr.Civile, vetëm pse ligji formalisht ia njeh si të drejtë.

14. Sa më sipër, Kolegji vlerëson se është e pabazuar në ligj, kërkesa e palës
kërkuese, Dega e Doganës Fier për revokimin e vendimit nr. 160, datë 06.05.2020 të
Gjykatës së Lartë me të cilin është gjobitur në masën 50.000 lekë.

PËR KËTO ARSYE :

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

VENDOSI:

Mospranimin e kërkesës së kërkuesit, Dega e Doganës Fier, për revokimin e vendimit nr.
160, datë 06.05.2020 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Tiranë, më 16.09.2020

ANËTAR ANËTAR KRYESUES
Sokol SADUSHI Ilir PANDA Ervin PUPE
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