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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

GJYKATA E LARTË 

KOLEGJI ADMINISTRATIV 

 

Nr.26 Regj.Themeltar 

Nr.26 i Vendimit 

 

V E N D I M 

NË EMËR TË REPUBLIKËS 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, i përbërë nga: 

 

Sokol  Sadushi  Kryesues 

    Ervin Pupe   Anëtar 

Ilir Panda   Anëtar    

 

Në datën 12.02.2021 mori në shqyrtim, në dhomën e këshillimit, çështjen 

administrative me Nr. 26-2021 akti me:  

 

KËRKUES:   Drejtoria e Përgjithshme e Doganës Tiranë. 

 

OBJEKTI:  Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 788, datë 22.09.2020 të 

Gjykatës Administrative të Apelit, si dhe shkresave të Zyrës 

Përmbarimore, të ardhura nga Përmbaruesit Gjyqësor Privat, Euglent 

Osmanaj. 

 

BAZA LIGJORE:  Neni 479 i Kodit të Procedurës Civile. 

 

në çështjen administrative me palë: 

 

PADITËS:  Shoqëria “Maccaferri Balkans” Sh.P.K. 

 

E PADITUR:  Drejtoria e Përgjithshme e Doganës Tiranë 

   Drejtoria Rajonale e Doganës Tiranë 

 

                   KOLEGJI ADMINISTRATIV I GJYKATËS SË LARTË 

 

pasi dëgjoi relacionin e gjyqtarit Sokol Sadushi dhe diskutoi, në dhomë këshillimi, 

çështjen në tërësi, 

V Ë R E N 

 

I. Rrethanat e çështjes 

 

1. Pala paditëse Shoqëria“Maccaferri Balkans” SH.P.K, i është drejtuar me padi 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, duke kërkuar ”Shfuqizimin pjesërisht të 

vendimit nr. 210, datë 01.04.2018 të Degës së Doganës Tiranë, për pjesën ku disponohet për 

vendosjen e dënimit me gjobë, në shumën totale 202.507.347 lekë”. 
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2. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin nr. 1061 (80-

2019-1081), datë 01.04.2019, ka vendosur: 

“Rrëzimin e kërkesë padisë së paditësit“Maccaferri Balkans”SH.PK. Shpenzimet 

gjyqësore të dokumentuara në ngarkim të palës paditëse. Kundër vendimit mund të bëhet 

ankim në Gjykatën e Apelit Tiranë, brenda 15 ditëve, afat ky që fillon nga e nesërmja e 

komunikimit të vendimit të zbardhur. 

3. Gjykata ka konkluduar në vendimmarrjen e saj se, në thelb, kontrolli mbi 

veprimtarinë e organeve të administratës publike, konsiston në mbikëqyrjen e vendimmarrjes 

administrative, me qëllim mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të individëve dhe 

mirëfunksionimin e shtetit të së drejtës. Gjykata pasi analizoi provat e marra gjatë hetimit 

gjyqësor arriti në konkluzionin se kërkesë padia është e pabazuar në ligj dhe prova, dhe si e 

tillë duhet rrëzuar. 

Regjimi i përpunimit lejon që mallrat joshqiptare dhe shqiptare të përdoren në territorin 

doganor shqiptar, në një ose më shumë operacione përpunimi, të destinuara për t'u 

rieksportuar nga ky territor doganor në formën e produkteve kompensuese, pa iu nënshtruar: 

a) detyrimeve te importit: b)pagesave të tjera, sipas parashikimeve në dispozitat përkatëse në 

fuqi; c)masave të politikës tregtare, për aq sa ato nuk ndalojnë hyrjen ose daljen e mallrave 

në ose nga territori doganor i Republikës së Shqipërisë;. 

Regjimi i përpunimit aktiv ka në thelb eksportimin e punës, teknologjisë dhe faktorëve të 

tjerë ekonomike që në mënyrë direkte bëjnë transformim të thjeshtë apo përfundimtar në 

mallra të gatshëm, për tu përdorur si produkte në operacione të tjera përpunimi, montimi, apo 

për konsum. Gjithashtu, ky jepet dhe për mallrat e destinuara për t'iu nënshtruar operacioneve 

që garantojnë përputhjen e tyre me kërkesat teknike për çlirimin e tyre për qarkullim të lirë. 

Pra regjimi i përpunimit aktiv me pezullim përbën një lehtësi që Kodi Doganor i ka dhënë 

operatorit ekonomik për të shfrytëzuar krahun vendas të punës dhe për të stimuluar eksportin 

lehtësia konsiston në faktin që detyrimet doganore në import në këtë nuk paguhen por 

pezullohen me kusht që produkti final i përftuar të eksportohet. 

Gjatë shqyrtimit të çështjes objekt gjykimi, rezultoi e provuar se paditësi është pajisur me 

autorizim nr. 20170302/4883/1, për regjimin e përpunimit aktiv nga autoritetet doganore 

shqiptare. Sasia e mallit të futur në territorin e Republikës së Shqipërisë sipas këtij autorizimi 

ka statusin e mallrave jo shqiptare sipas parashikimeve të dispozitave përkatëse të Kodit 

Doganor. Nëse subjekti dëshiron që mallrat e futura në territorin e Republikës së Shqipërisë 

nën regjimin e përpunimit aktiv ti hedh në tregun vendas, ato më parë duhen të çlirohen për 

qarkullim të lirë duke paguar detyrimet doganore, për të marrë statusin e mallrave shqiptarë.  

Për këtë arsye subjekti, për të hedhur në tregun shqiptarë të mallrave nën regjimin e 

përpunimit aktiv, duhet ti drejtohet me kërkesë autoriteteve doganore për revokimin e 

autorizimit dhe vetëm pas miratimit të kërkesës dhe pagimit të detyrimeve doganore 

përkatëse sipas ligjit, subjekti mund ti hedh këto mallra në tregun vendas. Malli i cili del nga 

magazina dhe hidhet në tregun vendas i nënshtrohet detyrimeve doganore sikurse çdo mall 

tjetër që hidhet në qarkullim të lirë. 

Në rastin konkret, paditësi ka nxjerrë nga regjimi i përpunimit aktiv sasinë e mallit prej 

2.452.504., kg, që ka rezultuar mangut nga kontrolli, duke e hedhur në tregun vendas pa kryer 

procedurat përkatëse doganore për revokimin e autorizimit dhe pagimin e detyrimeve 

doganore për mallin e hedhur në tregun vendas. Në këtë mënyrë, regjimi përpunimit aktiv me 

pezullimin, ka humbur kuptimin e tij dhe është bërë i pazbatueshëm. Duke i dhënë një 

operatori ekonomik një autorizim për regjim përpunimi aktiv normalisht shteti e ka kredituar 

atë me vlerën e detyrimeve doganore në import që ky operator ekonomik do të duhet të 

paguante, në rast se nuk do të kishte një autorizim të tillë, gjithnjë përkundrejt kushtit që 

malli do të rieksportohet. 
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Pretendimi i paditësit, se referimi i autoriteteve doganore në nenin 28 të Kodit Doganorë 

është i gabuar, nuk është i bazuar. Ndryshe nga sa pretendon paditësi, neni 28 i Kodit 

Doganorë nuk vendos vetëm detyrimin për informim të autoriteteve doganore për në lidhje 

me faktet të krijuara që kanë të bëjnë me ecurinë e zbatimit e vendimit, për detyrimet 

vendimit dhe që janë në funksion të vendimit, por të gjitha faktet që lidhen me autorizimin e 

dhënë mund të ndikojë në vazhdimësinë apo përmbajtjen e vendimit, duke përfshirë edhe 

hedhjen e mallrave në tregun vendas. Nëse subjekti dëshiron të hedhë mallrat nën regjimin e 

përpunimit aktiv në tregun vendas, neni 28 i Kodit Doganorë, dikton detyrimin për subjektin 

e autorizuar për informimin e autoriteteve doganore në lidhje me këtë fakt dhe për të marrë 

miratimin e saj.  

Shkelja e kryer nga ana e paditësit përfshihet në parashikimet e nenit 253 të  Kodit Doganor 

"Kundërvajtje të kryera me dashje” të Kodit Doganor për shkak se diferenca e sasisë (midis 

asaj të vetdeklaruar nga shoqëria në systemin asycuda, krahasuar me sasinë e mallit të dalë 

nga kontrolli fizik), përbën mosrespektim të detyrimeve të nenit 28/1/2”mbikëqyrja e 

vendimeve të favorshme të marra në bazë të aplikimeve“ të Kodit Doganor e ka klasifikuar si 

kundravajtje të kryer me dashje personi, ndaj të cilit është dhënë vendimi, në lidhje me 

doganor, i detyrimeve që rrjedhin nga ky vendim, në nenit 28.  

Duke qenë se paditësi nuk ka njoftuar autoritetet me faktin e futjes së mallrave në tregun 

vendas sipas pararashikimeve të nenit 28 të Kodit Doganor, dhe paraprakisht nuk ka paguar 

detyrimet sipas ligjit, shkelja e kryer do të cilësohet e kryer më dashje dhe subjekti do të 

mbajë përgjegjësi administrative sipas nenit 253 të Kodit Doganor. Paditësi është pajisur ndër 

vite nga ana e autoriteteve doganore me disa autorizime për përpunimin aktiv të cilat i ka 

mbyllur në rregull, me përjashtim të autorizimit nr.20170302/4883/1. Fakti që paditësi ka 

aplikuar dhe është autorizuar nga autoritetet doganore me regjime të përpunimit aktiv ndër 

vite, si dhe fakti që ai i ka mbyllur në rregull respektive, tregon se subjekti ka patur dijeni për 

detyrimet në lidhje me zbatimin e regjimit dhe se shkelja e kryer nuk është realizuar me 

padituri (mosnjohje ligjit) dhe as me pakujdesi (neglizhencë).  

Gjithashtu, mosnjohja e detyrimeve që burojnë nga Kodi Doganor, në lidhje me detyrimet që 

lindin nga zbatimi regjimit të përpunimit aktiv, gjithsesi nuk e përjashton paditësin nga 

përgjegjësi për kryerjen e kundravajtjes administrative, pasi faji nuk i referohet dijenisë për 

urdhërimet e ligjit, por vullnetit dhe dëshirës për të kryer veprimin e kundraligjshëm. Për këto 

shkaqe baza ku autoritetet doganore janë bazuar për përcaktimin e masës së dënimit për 

kundravajtjen administrative të konstatuar është e bazuar. Shkelja e kryer nga paditësi bie në 

parashikimet e nenit 253 të Kodit Doganor që parashikon kundravajtjet doganore të kryera 

me dashje. 

Pretendimi i paditësit se, masa e dënimit për kundravajtjen administrative 
 
është kundërshtim 

me parimin e proporcionalitetit në lidhje me rrethanat e faktike objektive dhe subjektin që i 

drejtohet po ashtu u gjet si i pabazuar edhe prova. Kodi i Procedurave Administrative në 

nenin 12 ka parashikuar parimin e proporcionalitetit sipas të cilit çdo veprim administrativ, i 

cili, për arsye të mbrojtjes së interesit publik ose të drejtave të të tjerëve, mund të kufizojë një 

të drejtë individuale, ose mund të cënojë interesat legjitimë, zhvillohet në përputhje me 

parimin e proporcionalitetit. Veprimi administrativ është në përputhje me parimin e 

proporcionalitetit vetëm kur ky veprim është: a) i nevojshëm për të arritur qëllimin e 

përcaktuar me ligj dhe e arrin atë më mjetet dhe masat që cenojnë më pak të drejtat apo 

interesat legjitimë të palës; b) i përshtatshëm për të arritur qëllimin e parashikuar në 15"; dhe 

c) në përpjesëtim të drejtë me nevojën që e ka diktuar atë. 

Parimi proporcionalitetit rrjedh nga parimi i shtetit të drejtës, në fakt nga vetë thelbi i të 

drejtave themelore, sidomos i lirisë personale, të cilat duhet të kufizohen nga pushteti 

shtetëror vetëm në atë masë sa të jetë e domosdoshme për mbrojtjen e interesit publik. 

Tradicionalisht parimi i proporcionalitetit konsiderohet se përbëhet nga 3 elementë. 
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Gjykata duhet të vlerësojë nëse masa e ndërmarrë për të mbrojtur një interes të ligjshëm 

është: a) e përshtatshme për arritjen e objektivit të kërkuar vlerësimi i përshtatshmërisë duhet 

të bazohet në standarde objektive. Siç do të thotë se veprimet e shtetit nuk duhet të bazohen 

në vlerësime apo në argumente veçanërisht të diskutueshme; b) e domosdoshme, në kuptimin 

që ligjvënësi , ose administrata nuk kishte asnjë mundësi tjetër në dispozicion që të jetë më 

pak kufizuese ndaj të drejtës së individit. Duhet që të përdoret mjeti më pak i dëmshëm. Kjo 

do të thotë se masa e ndërmarrë duhet të jetë e nevojshme të një qëllim të caktuar dhe se ky i 

fundit nuk mund të arrihet me masave të tjera të cilat janë të efektshme dhe njëkohësisht më 

pak të dëmshme për interesat e individëve. c) proporcionale, strict sensu (proporcionaliteti 

në kuptimin e ngushtë). Në bazë të këtij elementi të tretë, kontrolli është i orientuar drejtë 

peshimit të interesave të përfshira në konflikt. Proporcionalitetin e një kufizimi, Gjykata e 

vlerëson rast pa rasti dhe duke pasur parasysh disa aspekte si balancën mes të drejtës së 

kufizuar dhe interesit publik ose mbrojtjes të drejtave të të tjerëve, mjetin e përdorur në raport 

me gjendjen që e ka diktuar atë, të drejtën e cënuar dhe synimin që kërkon të arrijë 

legjislatori. Këto aspekte nuk duhet të analizohen veç e veç por të gërshetuara me njëra 

tjetrën. (shih vendimin nr. 12, datë 14.04.2010 të Gjykatës Kushtetuese).  

Duke ju rikthyer rastit konkret, rezulton se masa e dënimit të dhënë sipas vendimit nr. 210, 

datë 01.04.2018 të Degës së Doganës Tiranë është në përputhje me parimin e 

proporcionalitetit. Shuma e detyrimit doganore të shmangura nga paditësi është shumë e lartë 

dhe konkretisht 59.577.744 lekë. Në këtë vlerë nuk përfshihet vlera e interesave që pasjellë 

pasi me vonesë i detyrimeve doganore të cilat në rast se nuk do kishim një regjim të 

përpunimit aktiv, do të ishin parapaguar që me hyrjen e mallit në territorin doganor jo sikurse 

ka ndodhur në rastin konkret, disa muaj më vonë. Pra në rastin konkret, paditësi ka paguar një 

detyrim doganor kohë pas hedhjes së produktit në treg, çka jo vetëm është shkelje 

procedurale doganore, por dhe financiare pasi detyrimet doganore janë shtyrë në kohë në 

kundërshtim me qëllimin për të cilin është dhënë regjimi i përpunimit aktiv. Gjatë gjykimit i 

padituri nuk e ka pranuar shkeljen e ngarkuar nga autoritetet doganore duke kërkuar edhe 

shfuqizimin e vendimit përkatës. Kërkimet e paditësit janë kontradiktore pasi nga njëra anë 

nuk e pranon shkeljen për të cilën është marrë masa administrative nga i padituri, dhe nga ana 

tjetër pretendon se masa e gjobës nuk është proporcionale me rëndësinë e shkeljes dhe 

rrezikshmërisë shoqërore që ajo paraqet.  

Gjykata vlerëson të theksojë se, mosrespektimi i parimit të proporcionalitetit gjithsesi dhe 

nëse provohet pasjellë si pasojë pavlefshmërinë relative të aktit administrativ dhe anulimin e 

pasojave të mëtejshme të tij. Mosrespektimi i parimit të proporcionalitetit nuk mund të sjell 

shfuqizimi tërësisht të aktit administrativ, ashtu siç kërkon paditësi. Referuar pretendimeve 

për mungesë proporcionaliteti, paditësi nuk mund të kërkonte shfuqizim tërësor të aktit, por 

vetëm ndryshimin e tij, në drejtim të uljes së masës së dënimit, pasi një kundravajtje 

administrative e konstatuar administrativisht si dhe gjyqësisht nuk mund të pretendohet të 

ngelet pa u ndëshkuar sikurse dhe ligji parashikon. Gjykata e gjen padinë të pabazuar në ligj e 

në prova, ndaj dhe vendos rrëzimin duke lënë në fuqi aktet administrative objekt gjykimi. 

          4. Kundër vendimit nr. 1061 (80-2019-1081), datë 01.04.2019 të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, ka paraqitur ankim pala paditëse 

Shoqëria“Maccaferri Balkans”SH.P.K, e cila ka kërkuar ndryshimin e këtij vendimi dhe 

pranimin e padisë. 

5. Gjykata Administrative e Apelit, me vendimin nr. 788, datë 22.09.2020, ka 

vendosur: 

“Ndryshimin e vendimit nr. 1061 (80-2019-1081), datë 01.04.2019 të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. Pranimin e pjesshëm të padisë së paditësit 

Shoqëria“Maccaferri Balkans” SH.PK. Shfuqizimin pjesërisht të vendimit nr. 210, datë 

01.04.2018 të Degës së Doganës Tiranë, për pjesën e dënimit me gjobë, të paditësit 



5 
 

Shoqëria“Maccaferri Balkans” SH.P.K, duke ndryshuar masën e dënimit, nga trefishi i 

detyrimit prej 59.577.744 ( pesëdhjetë e nëntë milion e pesëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e 

shtatëqind e dyzetë e katër) lekë, në një fishin e këtij detyrimi. Detyrimin e palës së paditur, 

Dega Rajonale e Doganës, Tiranë, t’i rimburësojë paditësit vlerën prej 119.155.488 ( njëqind 

e nëntëmbëdhjetë milion e njëqind e pesëdhjetë e pesëmijë e katërqind e tetëdhjetë e tetë) lekë 

të parapaguara, për efekt të ushtrimit të ankimit administrativ e gjyqësor. Rrëzimin e padisë 

për pjesën tjetër të saj. Shpenzimet gjyqësore i’u ngarkohen palëve në raport me pjesën e 

pranuar të padisë e konkretisht në masën 2/3 palës së paditur, dhe në masën 1/3 paditësit. Ky 

vendim përben titull ekzekutiv dhe është i ekzekutueshëm nga shërbimi përmbarimor 

gjyqësor. Kundër vendimit lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë, 

brenda 30 ditëve duke filluar ky afat nga dita e nesërme e komunikimit të vendimit”. 

6. Gjykata ka konkluduar në vendimmarrjen e saj se, bazuar në vendimin nr. 33/2016 

të Gjykatës Kushtetuese, Kolegji çmon të nevojshme të vlerësojë nëse strategjia e ndërhyrjes 

së ligjvënësit respekton kriteret e mëposhtme: (i) nëse objektivi i ligjvënësit është 

mjaftueshëm i rëndësishëm për të justifikuar kufizimin e së drejtës; (ii) nëse masat e marra 

janë të lidhura në mënyrë të arsyeshme me objektin ato nuk mund të jenë arbitrare, të 

padrejta, ose të bazuara mbi vlerësime alogjike; (iii) nëse mjetet e përdorur nuk janë më të 

ashpra se sa duhen për të arritur objektivin e kërkuar sa më të mëdha efektet e dëmshme të 

masës së përzgjedhur, aq më tepër duhet të jetë i rëndësishëm objektivi për t'u arritur, në 

mënyrë që masa të justifikohet si e nevojshme, Kolegji, rithekson se proporcionaliteti i një 

kufizimi vlerësohet rast pas rasti, duke pasur parasysh se aspektet e mësipërme nuk duhet të 

analizohen veç e veç, por të gërshetuara me njëra-tjetrën (shih vendimin nr.12, datë 

14.04.2010 të Gjykatës Kushtetuese. Pra në thelb të parimit të proporcionalitetit qëndron 

ekuilibrimi i drejtë i interesave, vlerësimi objektiv i tyre, si dhe shmangia e konfliktit 

nëpërmjet përzgjedhjes se mjeteve të duhura për realizimin e tyre (shih vendimet nr. 52, datë 

05.12.2012; nr. 1, datë 06.02.2013 të Gjykatës Kushtetuese). 

Gjykata e Shkallës së Parë, me vendimin objekt ankimi nuk ka analizuar tërësisht pretendimet 

e palës paditëse, duke cënuar kështu standardin e procesit të rregullt ligjor gjyqësor, 

parashikuar nga neni 42 i Kushtetutës së Republikës se Shqipërisë, pjesë e të cilit është dhe e 

drejta e palës për akses në gjykatë dhe e arsyetimit të vendimit (neni 142 i saj). Si në kërkesë 

padi ashtu edhe gjatë procesit gjyqësor në shkallën e parë dhe të ankimit administrativ, është 

pretenduar paligjshmërinë e aktit administratìvë të kundërshtuar. Më konkretisht, pretendimet 

lidhen me masën e penalitetit të vendosur ndaj shoqërisë. Duke qenë vendosja e gjobës apo 

penalitetit ndër shfaqjet me të drejtpërdrejta të ushtrimit të pushtetit shtrëngues, apo 

ndëshkues të organit shtetëror ndajë subjekteve private që ushtrojnë aktivitetin e tyre tregtar, 

atëherë ligjvënësi, në zbatim të parimit të shtetit të së drejtës, ka marrë masat përkatëse duke 

parashikuar të gjitha rregullimet ligjore që përcaktojnë mënyrën se si ushtrohet ky pushtet, 

veçanërisht në individualizimin e drejtë të masës përkatëse. 

Në rastin konkret, Kolegji vlerëson se, në marrjen e gjobës maksimale autoriteti doganor nuk 

ka marrë parasysh faktin se shoqëria është një subjekt ekonomik i autorizuar, faktin se mallrat 

në fjalë nuk janë objekt i kufizimeve apo ndalimeve të përcaktuara në ligj, apo paraqesin 

ndonjë rrezik për sigurinë apo moralin publik, nivelin e bashkëpunimit të shoqërisë me 

autoritetin doganor ku gjatë kontrollit i’u janë krijuar të gjitha kushtet dhe vënë dispozicion 

çdo dokument dhe personel për të mundësuar kryerjen e kontrolleve, fakt që autoriteti 

doganor e pranon që në hyrje të raport kontrollit, si dhe faktin se shoqëria nuk ka kryer më 

parë asnjë shkelje. Këto janë kërkesa të mirëfillta ligjore që autoriteti doganor duhet ti kishte 

konsideruar në përcaktimin e masës së gjobës, që do bënin që gjoba të mos jetë në atë 

përmasë dhe në limitet maksimale. 

Edhe nëse i referohemi Kodit të mëparshëm, (ligj nr. 8449, datë 27.01.1999) sërish në bazë të 

nenit 287 paragrafi 2 të tij, në përcaktimin e llojit dhe masës se sanksionit duhet të merret 
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parasysh ndër të tjera; i ) qëndrimin e mbajtur nga i akuzuari për të fshehur provat dhe pasojat 

e shkeljes, ndërkohë që në rastin konkret rezulton krejt e kundërta nga ana e shoqërisë, fakt i 

pranuar dhe nga vetë dogana; ii) mënyrat dhe mjetet që ka përdorur i akuzuari për të kryer 

shkeljen, ndërkohë që në rastin konkret rezulton se mallrat janë nxjerre gabimisht si pasojë e 

ngatërresës ndër vite por kjo është bërë me fatura të rregullta tatimore dhe pasqyruar në 

regjistrat kontabël të shoqërisë, pa fshehur asgjë. Dy aktet e mësipërme janë ligje organike 

dhe të posaçme me karakter urdhërues që detyrojnë organin doganor ti zbatoje këto kërkesa 

ligjore kur vendosin një sanksion administrativ ndaj një operatori ekonomik. Por përveç 

atyre, e njëjta qasje legjislative lidhur me mënyrën e caktimit te masës se sanksionit 

parashikohet dhe në ligjin nr. 10279, datë 20.05.2010 ”Për kundravajtjet administrative”, ku 

në nenin 18 të tij parashikohet shprehimisht që në caktimin e masës të merren parasysh 

rrethanat e kryerjes së kundravajtjes, nëse kundravajtësi rezulton i dënuar më parë, dhe pasoja 

që ka ardhur, ndërkohë që në rastin konkret asnjë dëm ekonomik nuk i është shkaktuar shtetit, 

pasi mallrat janë hedhur në tregun e brendshëm me fatura tatimore të rregullta ku shteti ka 

vjelë dhe TVSH përkatëse. 

Edhe Gjykata Kushtetuese në vendimin e saj nr. 33/2016 ka përcaktuar kriteret që duhet të 

merren parasysh për përcaktimin e sanksionit ku futen sjellja e mëparshme e shkelësit, 

përpjekjet e tij për të eliminuar apo pakësuar pasojat negative konkrete, personalitetin dhe 

kushtet social- ekonomike të tij, etj. Pra në kuptim të kërkesave ligjore te mësipërme, është e 

qartë që shoqëria, në rastin kur është në kushtet e një ndëshkimi maksimal, siç ka bërë 

administrata doganore në rastin objekt gjykimi. Në këtë kuptim, akti administrativ është në 

kundërshtim me dispozitat materiale drejtpërdrejtë të zbatueshme në nxjerrjen e aktit objekt 

gjykimi, për pjesën e penalitetit. 

Për më tepër, akti administrativ objekt gjykimi, në pjesën që ka bërë klasifikimin e shkeljes, 

është i pabazuar në ligj. Kështu në pjesën arsyetuese-përshkruese si të Raportit të Kontrolli 

ashtu dhe të vendimit të Degës Doganës Tiranë, rezulton është bërë përshkrimi i faktit 

objektiv dhe me tej, sipas udhëzimeve të Drejtorisë Juridike të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Doganave, është bërë klasifikimi ligjor i atij fakti objektiv, pra me fjalë të tjera, është 

përcaktuar bazueshmëria ligjore e shkeljes që ka evidentuar administrata doganore. Dega e 

Tiranës, në vendimin në fjalë shprehet: "Këto veprime të kryera nga operatori ekonomik, pra 

hedhja në treg e mallit nën regjimin e përpunimit aktiv me pezullim, pa ju nënshtruar më parë 

procedurave doganore, dhe pa informuar autoritetin doganor, janë në cenim të Kodit Doganor 

dhe dispozitave zbatuese të tij”. 

Pra, administrata doganore ka identifikuar në sjelljen e shoqërisë dy fakte që sipas saj 

përbëjnë shkeljen doganore: l) Mos respektimi i procedurave doganore në nxjerrjen nga 

regjimi të mallit. 2) Mos informimi i autoriteteve doganore për çdo faktor të krijuar, i cili 

mund të ndikojë në vazhdimësinë dhe përmbajtjen e vendimit. Si bazë ligjore për këto fakte i 

padituri ka individualizuar nenin 28 të ligjit nr. 102/2014. Nga analiza e ligjore e nenit 28 të 

ligjit nr. 102/2014 rezulton se, në rasti konkret nuk bie nën veprimin e këtij neni. Kjo sepse 

në pikën 1 të tij, kur bëhet një afirmim përgjithshëm dhe parimor i respektimit të detyrimeve 

që burojnë nga vendimi, ligjvënësi e ka fjalën për detyrime që kanë të bëjnë me ecurinë e 

zbatimit të vendimit, detyrime gjatë vendimit dhe që janë në funksion të vendimit (me 

karakter procedural, afate etj), ndërsa në rastin konkret, siç pranon dhe vetë autoriteti 

doganor, shoqëria ka nxjerre mallin nga regjimi dhe e ka futur në tregun e brendshëm, duke 

ndryshuar vendimin (ose regjimin) për ato mallra, pa respektuar procedurat doganore. 

Po ashtu edhe pika 2 e nenit 28 sërish nuk gjen bazueshmëri në rastin konkret pasi, nuk jemi 

para një rasti kur shoqëria nuk ka njoftuar "pa vonesë" autoritetin doganor për një fakt të 

krijuar që ndikon në vazhdimësinë apo përmbajtjen e vendimit. Kjo sepse që të lindë detyrimi 

për të njoftuar pa vonesë, faktin e krijuar duhet që subjekti të jetë në dijeni të këtij fakti në 
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momentin e lindjes së tij, dhe duke pasur dijeni për ketë fakt të krijuar, të njoftoje pa vonesë 

autoritetin doganor. 

Një interpretim i ndryshëm i kësaj norme do na çonte në një kuptim të deformuar të saj. 

Dijenia e subjektit për faktin e krijuar që ndikon në vazhdimësinë apo përmbajtjen e 

vendimit, në momentin e krijimit, edhe pse jo e shprehur, është e nënkuptuar. Kjo pasi 

ligjvënësi në atë nen shprehet që njoftimi duhet bërë "pa vonesë". Lind pyetja, në rastin 

konkret kur është krijuar fakti dhe kur ka filluar vonesa e subjektit, sa ka qenë kjo vonesë në 

rastin konkret dhe, sa është vonesa që prezupozon kjo normë që të jemi në kushtet e shkeljes 

së saj? Në lidhje me përgjigjen e kësaj pyetje, Kolegji vlerëson se në rastin konkret, 

mungesën e ka konstatuar vetë autoriteti doganor. Pra është e qartë që nuk jemi para një 

shkelje të nenit 28 të ligjit 102/2014. Atëherë përsëri lind pyetja se para çfarë shkelje jemi? 

Referuar aktit administrativë objekt shqyrtimi gjyqësor, vetë administrata doganore ka 

evidentuar "mallrat në fjalë janë nxjerrë nga regjimi përkatëse dhe janë futur gabimisht në 

tregun e brendshëm. Hedhja në tregun e brendshëm është bërë me fatura të rregullta tatimore, 

dhe pasqyruar në regjistrat kontabël të shoqërisë. Pra rezulton qartë se shoqëria, nuk ka bërë 

as më shumë e as më pak se ndryshimin e regjimit, por pa kryer procedurat doganore 

përkatëse për këtë ndryshim, ku natyralisht përfshihet bërja e një kërkese dhe pagimi i 

detyrimit përkatëse doganor. Natyrisht që kjo përbën shkelje, por, ashtu siç dhe vetë 

administrata shprehur, shkelja është ndryshimi de facto i regjimit (autorizimit) pa respektuar 

procedurat doganore.  

Kolegji vlerëson se, kjo shkelje nuk parashikohet shprehimisht në kreun e Kodit mbi 

Kundravajtjet dhe për pasoje bie nën veprimin e nenit 259 të tij, i cili ndër të tjera ka 

sanksionuar "Për kundravajtje të tjera nga ato të përcaktuara në mënyrë specifike në nenin 

251 deri 254 zbatohen sanksionet e mëposhtme: a) kur kundërvajtja ka të bëjë me mallrat 

(ndryshime në sasi, vlerë origjine, dhe sjell diferenca në pagesën e detyrimeve që duhen 

paguar për mallrat, zbatohet sanksion ne masën e një fishit të detyrimit të munguar “. E njëjta 

situatë paraqitet dhe për shkeljen e kualifikuar ligjërisht nën veprimin e Kodit të mëparshëm 

Doganor, ku sërish shkelja është ndryshim i regjimit, pa kryer procedurat përkatëse të 

ndryshimit të tij, në një ose disa komponentë të autorizimit, shkelje kjo që duke mos qenë 

shprehimisht e parashikuar në Kod, në bazë të nenit 275/1 dhe nenit 256 të tij përbën 

kundravajtje administrative për të cilat zbatohet një gjobë që shkon nga 50,000 deri në lekë. 

Pra duke qenë klasifikimi ligjor i shkeljes i gabuar, dhe penaliteti përkatës duhet ndryshuar në 

përputhje me këtë kualifikim dhe kështu gjoba duhet shfuqizuar për pjesën që e tejkalon atë. 

Në vlerësim të arsyetimit të lartpërmendur, në kushtet kur pala e paditur Dega e Doganës nuk 

ka respektuar drejt parimin e proporcionalitetit parë ngushtë kjo me kryerjen e kundravatjes 

administrative doganore të cilën, ky Kolegj e evidenton si kundravajtje të kryer me 

neglizhencë, e jo me dashje sikundër e ka vlerësuar pala e paditur (ligjvënësi sipas Kodit 

Doganor 2014, në varësi të llojit të përgjegjësisë kundravajtet e ka ndarë në tre kategori, i-) 

me përgjegjësi objektive, ii-) kundravajtje të kryera me neglizhencë, iii-) kundravajtje me 

dashje, vlerëson se gjoba në lidhje me detyrimin 23.774.082 lekë, do ulet nga 3 fishi në 1 

fishin e saj që korrespondon vlera 23.774.082 lekë dhe gjoba në lidhje me detyrimin 

35.803.663 lekë, do të ulet nga 3 fishi në 1 fishin e saj që korrespondon vlera 35.803.663 

lekë. Në lidhje me gjobën 23.774.082 lekë (1 fishi detyrimit doganor) 271/2, Kolegji vlerëson 

se, jemi përpara kësaj dispozite pala paditëse ka kryer kundravajtjen administrative doganore 

dhe është penalizuar sipas sanksionit të parashikuara nga kjo dispozitë, çka do të thotë se 

shkaqet në ankim të palës paditëse për këtë pjesë nuk duhet të pranohen.  

Në arritjen e këtij konkluzion, Kolegji ka patur parasysh rrethanat i-) ka paguar menjëherë 

detyrimin doganor, ii-) ka qenë në dispozicion të inspektorëve për kontrollin e ushtruar, iii-) 

kanë pranuar shkeljen, iv-) mallrat e magazinuara nuk janë të kufizuara për tu futur në 
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Shqipëri,v-) mallrat janë hedhur me fatura të rregullta tatimore dhe shteti ka vjelë TVSH dhe 

natyrisht është paguar dhe detyrimi doganor i papaguar. 

Gjithashtu, Kolegji vlerëson dhe konkluzionet e arritura në aktin e ekspertimit të marrë gjatë 

gjykimit në shkallë të parë nga ku eksperti kontabël ka konkluduar se"...nga pikëpamja 

fiskale të gjitha sasitë e shitura nga subjekti brenda vendit nëpërmjet faturave tatimore të 

shitjes (të verifikuara nga ana jonë për çdo faturë tatimore provë e dosjes gjyqësore), kanë të 

deklaruar korrekt detyrimin për TVSH-në. Administrimi i TVSH-së së deklaruar, (gjendje 

debitore e TVSH-së, gjendje kreditore e TVSH-së, tepricë kreditore e TVSH-së, pagesë 

TVSH-je) i është nënshtruar një kontrolli tatimor nga Administrata Tatimore dhe rezulton 

korrekt. Më tej vijohet në aktin e ekspertimit se.."Nga sa sipër, është e evidentueshme fakti 

sasitë e Inventarit të konstatuara nga Raport Kontrollit si diferenca në inventar prej 2.452.504 

Kg, janë të hedhura në qarkullim si shitje brenda vendit dhe nuk rezultojnë si mungesë 

inventari në Kontabilitetin e Shoqërisë për nga pikëpamja e procedurave Tatimore dhe 

përmbushjes së detyrimeve fiskale, këto sasi të shitura janë tregtuar me fatura të rregullta 

tatimore duke TVSH-në (përgjigja e pyetjes nr. 1 më lart) e cila për nga pikëpamja e 

administrimit të TVSH-së është verifikuar edhe nga ana e Drejtorisë Rajonale Tatìmore të 

Tatimpaguesve të Mëdhenj”. 
Si konkluzion, Kolegji vlerëson se jemi përpara një akti administrativ pjesërisht të marrë në 
kundërshtim me ligjin kjo vetëm për pjesën e dënimit me gjobë, sikundër u arsyetua sa më 
sipër nga Kolegji. Për rrjedhojë, Kolegji konkludon në shfuqizimin e pjesshëm të vendimit 
nr. 210, datë 01.04.2018 të Degës së Doganës Tiranë, për pjesën e dënimit me gjobë, të 
paditësit e Shoqëria "Maccaferri Balkans" SH.P.K, duke ndryshuar masën e prej 59.577.744 
(pesëdhjetë e nëntë milion e pesëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e dyzetë e 
katër) lekë, në njëfishin e këtij detyrimi. Detyrimin e palës së paditur, Dega Rajonale e 
Doganës, Tiranë, t’i rimburësojë paditësit vlerën prej 119.155.488 (njëqind e nëntëmbëdhjetë 
milion e njëqind e pesëdhjetë e pesëmijë e katërqind e tetëdhjetë e tetë) lekë të parapaguar, 
për efekt të ushtrimit të ankimit administrative e  gjyqësor. 

7. Kundër vendimit nr. 788, datë 22.09.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, ka 

paraqitur rekurs pala e paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Doganës Tiranë, e cila ka kërkuar 

ndryshimin e këtij vendimi dhe lënien në fuqi të vendimit  nr. 1061, datë 01.04.2019 të 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, duke parashtruar këto shkaqe: 

-Nëse malli i cili ndodhet nën regjimin e përpunimit aktiv, del nga regjimi dhe hidhet 

në tregun vendas, do ti nënshtrohet pagimit të detyrimit doganor sikurse çdo mall tjetër që 

hidhet në qarkullim të lirë. Sasia e cila ka rezultuar mangut në magazine (2 452 504 kg) është 

nxjerrë nga regjimi i përpunimit aktiv, me pezullim dhe konsiderohet se është hedhur në 

tregun vendas pa kryer procedurat doganore dhe pa njoftuar/informuar autoritetin doganor. Si 

rrjedhojë në bazë të nenit 81/3 "Rregulla të veçanta për përllogaritjen e shumës së detyrimit të 

importit" të Kodit Doganor ka lindur detyrimi doganor për sasinë 2 452 504 kg, i cili është 

llogaritur në shumën 59.577.744 lek, dhe i cili pranohet dhe nuk kontestohet as nga ana juaj.  

Neni 81 Rregulla të veçanta për përllogaritjen e shumës se detyrimit të importit; 3. Kur lind 

një borxh doganor për produkte të përpunuara që rezultojnë nga regjimi i përpunimit aktiv, 

me kërkesë të deklaruesit shuma e detyrimit të importit i korrespondon këtij borxhi 

përcaktohet duke u mbështetur në klasifikimin tarifor, vlerën doganore, sasinë, llojin dhe 

origjinën e mallrave, të vendosura nën regjimin e përpunimit aktiv, në momentin e pranimit 

të deklaratës doganore për këto mallra. Përveçse detyrimit doganor për sasinë e mallit të 

gjetur mangut në magazinën e shoqërisë e cila operonte me RPA, legjislacioni doganor 

parashikon edhe ndëshkimin me penalitet. 

 - Në lidhje me aplikimin e penalitetit, për deklaratën doganore deri më 

01.06.2017 Dega Doganore, ka zbatuar ligjin nr. 8449, datë 13.01.1999 ”Kodi Doganor”, 

nenin 271/2/b”Mbajtësi i autorizimit ndëshkohet me sanksionet e mëposhtme dhe mund t'i 
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revokohet edhe autorizimi: a)në rast se mallrat që mungonin gjenden në mjediset e mbajtësit 

të autorizimit, pagesën e një gjobe që shkon nga një deri në trefishin e shumës së detyrimeve 

duhen paguar për këto mallra (produkte kompensuese dhe mallra përkohësisht, në gjendjen e 

tyre të pandryshuar); në rast se mallra nuk gjenden në mjediset e mbajtësit të autorizimit, 

pagesën e një gjobe shtesë të asaj që parashikohet në nënparagrafin (a), e barabartë me gjithë 

shumën e detyrimeve doganore që duhen paguar për këto mallra produkte. 

- Për deklaratën doganore pas datës 01.06.2017 Dega Doganore, ka zbatuar ligjin nr. 

Nr. 102/2014, “Kodi Doganor”, nenin 253 dhe 258. Sa më lartë vendimmarrja e Degës së 

Doganës Tiranë është në përputhje të parimit “zbatimit i ligjit në fuqi në kohën e kryerjes së 

shkeljes.”. 

- Veprimet nga shoqëria vijnë në kundërshtim me nenin 28/1/2 të Kodit Doganor, pasi 

kjo shoqëri nuk rezulton të ketë njoftuar autoritetin doganor me qëllim dhënien destinacioni 

të sasisë 2.452.504 kg, e cila nuk ndodhej fizikisht në magazinë. 

8. Pala paditëse (kreditore) Shoqëria “Maccaferri Balkans”Sh.P.K, ka paraqitur pranë 

Përmbaruesit Gjyqësor Privat “Euglent Osmanaj“, kërkesën për ekzekutimin e titullit 

ekzekutiv vendimi nr. 1061, datë 01.04.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë 

Tiranë. Me shkresën nr. 571 prot, datë 13.10.2020 Përmbaruesit Gjyqësor Privat “Euglent 

Osmanaj“,  për  “Lajmërim për ekzekutim vullnetar të detyrimit” që përmban titullit 

ekzekutiv ,  vendimit i formës së prerë nr. 1061, datë  01.04.2019 të Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Tiranë ndryshuar me vendimin nr.788, datë 22.09.2020 të Gjykatës 

Administrative të Apelit, ndaj palës debitore Drejtoria e Përgjithshme e Doganës Tiranë dhe 

Drejtoria Rajonale e Doganës Tiranë. 

9. Pala e paditur (debitore), Drejtoria e Përgjithshme e Doganës Tiranë, në datën 

11.11.2020, ka paraqitur përpara Gjykatës së Lartë, kërkesë për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit nr. 1061, datë 01.04.2019, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë,  

ndryshuar me vendimin nr. 788, datë 22.09.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit. Me 

shkresën nr. 2749/1 prot, datë 13.12.2020 të Kancelarit të Gjykatës së Lartë, i është lënë palës 

kërkuese Drejtoria e Përgjithshme e Doganës Tiranë, plotësimi i dokumentacionit, në lidhje 

me kërkesën për ekzekutim. 

10. Pala e paditur (debitore), Drejtoria e Përgjithshme e Doganës Tiranë, me shkresën 

nr. 23474/1 prot, datë 19.01.2021 ka plotësuar dokumentacionit e kërkuar nga ana e 

Kancelarit të Gjykatës së Lartë, duke parashtruar këto shkaqe: 

- Zyra e Përmbarimit Përmbaruesit Gjyqësor Privat “Euglent Osmanaj“, me shkresën 

nr. 19208 prot, datë 14.10.2020 “Lajmërim për ekzekutim vullnetar, ka kërkuar ekzekutimin 

e vendimit nr. 1061, datë 01.04.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, 

ndryshuar me vendimin nr. 788, datë 22.09.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit. Ky 

vendim në favor të Shoqërisë “Maccaferri Balkans” Sh.P.K, do të ishte me pasoja të rënda 

dhe të pariparueshme për administratën doganore. 

- Sikundër parashikon K.P.C, administrata doganore ndodhet vërtet në kushtet e një 

dëmi të madh financiar në referencë të një vendimi gjyqësor jo korrekt sikurse është dhe 

vendimi nr. 788, datë  22.09.2020 i Gjykatës Administrative të Apelit. 

- Në zbatim ligjit dhe parimeve Kushtetuese për një proces të rregullt ligjor ku të 

prevalojë fakte dhe ligji, kërkojmë nga ana juaj pezullimin e ekzekutimit të vendimit dhe të 

merren masa për trajtimin e kësaj çështje me pasoja të konsiderueshme edhe pranë Kolegjit 

Administrativ i Gjykatës së Lartë. 

 11. Rezulton se kërkesa për pezullime paraqitur nga pala (debitore) Drejtoria e 

Përgjithshme e Doganës Tiranë i është njoftuar palës tjetër, (kreditore) Shoqërisë “Maccaferri 

Balkans” Sh.P.K, dhe në datë 02.02.2021, kjo palë ka dërguar prapësimet e veta në lidhje me 

këtë kërkesë, duke parashtruar se: 
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- Në nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile, Gjykata e Lartë mund të vendos 

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. Rregulli i mësipërm, përcakton në mënyrë 

shteruese/ kufizuese rastet e paraqitjes së kërkesës për pezullim, ç'ka vjen në harmoni të plotë 

me natyrën rregullator të rekursit si një mjetë "goditjeje" i kufizuar.  

   -Përveç kontekstit të përgjithshëm procedural, mosmarrëveshja në gjykim i 

nënshtrohet edhe dispozitave të posaçme të ligjit nr. 49/2012. Referuar neneve 65 e vijues të 

këtij ligji, “vendimi përfundimtar i gjykatës administrative, që ka marrë formë të prerë, .... 

vihet në ekzekutim nga përmbaruesi gjyqësor me kërkesën e kreditorit. Çdo akt i nxjerrë apo 

veprim i kryer nga organi publik i paditur, pasi vendimi i gjykatës administrative është bërë i 

ekzekutueshëm, dhe që është në kundërshtim me dispozitivin e vendimit të gjykatës, është 

absolutisht i pavlefshëm dhe nuk pengon ekzekutimin”. Në konsideratë të rregullimit të 

mësipërm, rezulton se jo pa qëllim ligjvënësi nuk e ka trajtuar posaçërisht pezullimin si një 

mjet me anë të të cilit mund të goditet ekzekutimi i vendimit të formës së prerë. 

- Pala paditur (debitore), Drejtoria e Përgjithshme e Doganës, me anë të kërkesës së 

saj merr rolin e palës së dëmtuar, ndërkohë që është e kundërta. Kërkesa nuk ka asnjë 

argument mbështetës për pasoja e rëndë dhe e pariparueshëm që mund t’i vijë autoritet 

shtetëror, ku shuma që detyrohet të kthej pala debitore është pjesë e garancisë së vendosur 

nga Shoqërisë “Maccaferri Balkans” Sh.P.K, vetëm për të garantuar të drejtën e apelimit të 

sanksionit. 

 

II. Vlerësimi i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë  

 

12. Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë (në vijim Kolegji), vlerëson se Kodi i 

Procedurës Civile dhe ligji nr. 49, datë 03.05.2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin 

e mosmarrëveshjeve administrative”(në vijim Ligji nr. 49/2012) kanë ofruar në 

disponibilitetin e palëve mjete që garantojnë mbrojtje të përkohshme procedurale. Të tilla 

janë kërkesat e palëve mbi masat e sigurimit të padisë, sipas nenit 202 e vijues të Kodit të 

Procedurës Civile apo nenit 28 e vijues të Ligjit nr. 49/2012, kërkesa për dhënien e vendimit 

me ekzekutim të përkohshëm, sipas nenit 317 të Kodit të Procedurës Civile apo kërkesa për 

pezullimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë, sipas nenit 469 dhe 479 të Kodit të 

Procedurës Civile. Në çdo rast këto mjete juridike të mbrojtjes së përkohshme procedurale 

janë të lidhura funksionalisht me mjetet kryesore të aksesit në gjykatë, qoftë padinë apo 

ankimet. 

13. Universalisht për caktimin nga gjykata të masave të përkohshme procedurale ligji 

kërkon ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se e drejta subjektive apo interesi i ligjshëm i 

subjektit paditës apo ankues cenohet nga veprimet apo mosveprimet e palës kundërshtare apo 

vendimi i gjykatës (humus boni juris). Nga ana tjetër kërkohet që në rrethanat e çështjes të 

ekzistojë një rrezik i atëçastshëm dhe eminent për shkaktimin e një dëmi të rëndë dhe të 

pariparueshëm nëse masa e përkohshme nuk merret nga gjykata (periculum in mora). Në këtë 

mënyrë masat e përkohshme procedurale paraqiten si mjete ligjore që garantojnë standardin e 

efektivitetit të vetë mjetit kryesor nga i cili ato varen, konkretisht padisë dhe ankimeve. 

14. Në mënyrë të posaçme neni 479 i Kodit të Procedurës Civile ka rregulluar 

kërkesën e palëve ndërgjyqëse, drejtuar Gjykatës së Lartë, për pezullimin e ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor objekt rekursi. Kjo dispozitë është e zbatueshme në gjykimin administrativ 

në Gjykatën e Lartë sipas nenit 1 pika 2 të Ligjit nr. 49/2012. Në pikën 1 ajo parashikon se: 

“1. Gjykata e Lartë, pasi është paraqitur rekursi, me kërkesë të palës, mund të 

vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit kur: 
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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.”. 

15. Përtej këtij rregullimi me karakter të përgjithshëm, Kolegji Administrativ i 

Gjykatës së Lartë vlerëson se, në një gjykim të natyrës të së drejtës publike, siç është edhe 

gjykimi administrativ, është e detyrueshme për kërkuesin, ashtu si edhe për gjykatën që do të 

vlerësojë pranimin ose jo të kërkesës për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor, 

respektimi me analogji edhe i kushteve ligjore, që parashikohen në nenin 29 të Ligjit nr. 

49/2012. Konkretisht nevojitet të arsyetohet domosdoshmërisht dhe qartësisht se: 

- ekziston dyshimi i arsyeshëm, mbi mundësinë e ardhjes së një dëmi të rëndë të 

pariparueshëm dhe të atëçastshëm për kërkuesin, për shkak të ekzekutimit të 

vendimit gjyqësor të formës së prerë; 

- (nuk) cenohet rëndë interesi publik. 

16. Këto kushte ligjore duhet të interpretohen rast pas rasti dhe në përputhje me 

rrethanat konkrete të çështjes, duke garantuar se pranimi nga gjykata i kërkesës për 

pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë, në varësi të iniciuesit të 

kërkesës (subjekt apo organ publik) cenon rëndë ose jo interesin publik. 

17. Pra, Gjykata e Lartë, në bazë dhe për zbatim të nenit 479 të Kodit të Procedurës 

Civile, për pranimin e një kërkese për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë duhet të konkludojë, nëse ka rekurs të ushtruar, nëse ka argumente konkret 

ligjorë dhe/apo prova të palës kërkuese që bëjnë të bazuar pretendimin për ekzistencën e një 

dëmi të menjëhershëm dhe të riparueshëm që mund të pasjellë ekzekutimi i vendimit 

gjyqësor të formës së prerë. Në këtë kuptim, argumentet e parashtruara të palës kërkuese 

duhet të jenë konkrete dhe të referuara edhe në fakte dhe prova që vërtetojnë ekzistencën e 

tyre. Si rregull i përgjithshëm nuk janë të mjaftueshme vetëm shkaqet ligjore të përmbajtjes 

së rekursit për të pranuar kërkesën për pezullimin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor të 

formës së prerë, pasi shqyrtimi në themel i rekursit ndryshon nga shqyrtimi i kërkesës për 

pezullim. 

18. Duke ju rikthyer çështjes në shqyrtim, Kolegji vëren se pala tjetër pjesëmarrëse në 

gjykimin e çështjes, ku është dhënë vendimi gjyqësor që kërkohet të pezullohet, është 

njoftuar rregullisht për kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese dhe ka parashtruar argumente 

lidhur me bazueshmërinë në ligj të kërkesës për pezullim dhe për qëndrimin e saj, duke 

kërkuar përfundimisht mos pranimin e kërkesës. 

 19. Kolegji pasi analizon rrethanat e çështjes dhe shkaqet e parashtruara në kërkesën 

për pezullim nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganës, vlerëson se ka shkaqe nga ato që 

justifikojnë pezullimin e procedurës përmbarimore të ekzekutimit të titullit ekzekutiv, 

vendimi gjyqësor i formës së prerë nr. 1061 (80-2019-1081), datë 01.04.2019, të Gjykatës 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë,  i ndryshuar me vendimin nr. 788, datë 22.09.2020, 

të Gjykatës Administrative të Apelit, deri në shqyrtimin e rekursit në Gjykatën e Lartë. 

20. Kolegji mban në vëmendje faktin se debati gjyqësor midis palëve ndërgjyqëse 

është përqendruar tek çështja e mënyrës së kryerjes së shkeljes nga pala paditëse dhe forma e 

saj e fajësisë, nëse është kryer me dashje apo me neglizhencë, dhe në vijueshmëri, nëse 

sanksioni administrativ është në përputhje me parimin e proporcionalitetit. 

21. Nga ana tjetër, Kolegji sjell në vëmendje faktin se në rastin konkret kemi edhe dy 

vendime gjyqësore të kundërta. Gjykata e Administrative e Apelit ka arritur në konkluzione 

të ndryshëm nga ato të gjykatës së shkallës së parë, në lidhje me faktin e shkeljes së bërë nga 

pala paditëse, e cila është konsideruar si e kryer me neglizhencë dhe jo me dashje, siç ka 

konkluduar shkalla e parë, dhe në varësi të rëndësisë së shkeljes së kryer nga pala paditëse 

është zbatuar në mënyra të ndryshme parimi i proporcionaliteti nga ana e gjykatave. Kjo do të 
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thotë se për këtë çështje të ligjit, dy trupa gjyqësore të ndryshme, kanë mbajtur qëndrime jo të 

njëjta.  

22. Përpara se të merret në shqyrtim rekursi i palës së paditur dhe para se të vlerësohet 

se cili nga qëndrimet e gjykatave është i ligjshëm dhe i drejtë (që në fakt janë shkaqe ligjore 

që i përkasin një gjykimi tjetër), Kolegji vlerëson të domosdoshme të theksojë se nisur nga 

rrethanat serioze të kësaj çështje gjyqësore, me kundërshti të hapura ndërmjet dy gjykatave, 

por edhe për shkak të shumës së madhe të detyrimit, ekzekutimi i menjëhershëm i vendimit 

gjyqësor të formës së prerë për rimbursimin e vlerës prej 119.155.488 (njëqind e 

nëntëmbëdhjetë milion e njëqind e pesëdhjetë e pesëmijë e katërqind e tetëdhjetë e tetë) lekë, 

palës kreditore gjyqfituese, mbart rrezikun e krijimit të pasojave të rënda për interesin publik.  

23. Në këtë përfundim, Kolegji arrin, duke mbajtur parasysh se vlera monetare, objekt 

gjykimi, prej 119.155.488 (njëqind e nëntëmbëdhjetë milion e njëqind e pesëdhjetë e pesëmijë 

e katërqind e tetëdhjetë e tetë) lekë, është një shumë tepër e konsiderueshme për të ardhurat 

dhe financat publike, që në rastin konkret mblidhen nga ana e palës debitore (kërkuese), 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganës, në ushtrim të veprimtarisë së saj në zbatim të Kodit 

Doganor.  

24. Në vlerësimin e Kolegjit, ekzistenca e këtyre shkaqeve ligjore justifikon zbatimin 

në mënyrë të arsyeshme të kërkesës së nenit 479 të Kodit të Procedurës Civile, lidhur me 

vendimin e Gjykatës Administrative të Apelit. Mbështetur sa më sipër, Kolegji konkludon se 

ka vend për të pranuar kërkesën e paraqitur nga pala kërkuese (debitore) Drejtoria e 

Përgjithshme e Doganës, për pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1061 (80-2019-1081), 

datë 01.04.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, i ndryshuar me 

vendimin nr. 788, datë 22.09.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, deri në shqyrtimin 

përfundimtar të çështjes nga Gjykata e Lartë. 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë, bazuar në nenin 1, pika 2, të ligjit nr. 49, 

datë 03.05.2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 

administrative”, si dhe nenin 479 të Kodit të Procedurës Civile, 

 

V E N D O S I: 

 

           Pezullimin e ekzekutimit të vendimit nr. 1061 (80-2019-1081), datë 01.04.2019 të 

Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, i ndryshuar me vendimin nr. 788, datë 

22.09.2020 të Gjykatës Administrative të Apelit, deri në përfundimin e shqyrtimit të kësaj 

çështjeje nga Gjykata e Lartë. 

 

      Tiranë, më 12.02.2021 

 

 

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

 

  Ilir PANDA                                          Ervin PUPE                                   Sokol  SADUSHI 

 


