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Numri i dokumentit:     02148816 

    

 

ARJ – UZVP. nr.83/2021 

 

           

Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Nebojsha 

Boriçiq kryetar i kolegjit, Erdogan Haxhibeqiri dhe Beshir Islami, anëtarë të 

kolegjit, me pjesëmarrje të bashkëpunëtorit profesional Bujar Balaj, 

procesmbajtës, në konfliktin administrativ të paditësit „C...-C...“ sh.p.k me seli në 

Prishtinë, kundër të paditurës - Administrata Tatimore e Kosovës – departamenti i 

ankesave, për shkak të anulimit të vendimit të paditurës nr, .../2019 dt. 04.07.2019, 

duke vendosur sipas kërkesës së paditësit për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të 

vendimit gjyqësorë, parashtruar ndaj aktgjykimit të Gjykatës së Apelit 

AA.UZh.nr.242/2021 dt. 08.06.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur me datën 

26.08.2021, mori këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

Refuzohet si e pabazuar kërkesa e paditësit „C...-C...“ sh.p.k për rishqyrtim 

të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësorë, parashtruar ndaj aktgjykimit të Gjykatës 

së Apelit në Prishtinë AA.Uzh. nr.242/2021 dt. 08.06.2021. 

 

 

A r s y e t i m  

 

 

Me aktgjykimin e goditur të Gjykatës së Apelit AA.UZh.nr.242/2021 dt. 

08.06.2021 është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit „C...-C...“ sh.p.k e 

ushtruar ndaj aktgjykimit të departamentit administrativ të Gjykatës Themelore në 
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Prishtinë A.U.nr.1861/2019 dt. 09.02.2021, me të cilin është refuzuar si e pabazuar 

kërkesë padia e paditësit parashtruar kundër vendimit të paditurës – Administrata 

Tatimore e Kosovës – departamenti i ankesave nr. .../2019 dt. 04.07.2019. 

  

Paditësi në këtë gjykatë ka paraqitur kërkesë për rishqyrtim të 

jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësorë, me të cilën e konteston ligjshmërinë e 

aktgjykimit të cekur të Gjykatës së Apelit në Prishtinë. Pretendon se aktgjykimi i 

goditur është marrë me shkelje të dispozitave të procedurës dhe shkeljes së të 

drejtës materiale. Ka propozuar që kërkesa të aprovohet dhe të ndryshohen, 

aktgjykimi i goditur i Gjykatës së Apelit në Prishtinë AA.UZh.nr.242/2021 dt. 

08.06.2021 dhe aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë A.U.nr.1861/2019 

dt. 09.02.2021, ashtu që të miratohet kërkesë padia e paditësit.  

 

Gjykata Supreme e Kosovës në pajtim me nenin 53 të Ligjit për konfliktet 

administrative ka mbajtur seancën, dhe pas vlerësimit të aktvendimit të goditur, 

pretendimeve të paditësit në kërkesën për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të 

vendimit gjyqësorë dhe rishikimit të shkresave tjera të lëndës, ka gjetur se:  

 

Kërkesa e paditësit për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësorë 

është e pabazuar.  

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se me aktvendimin e kontestuar të Gjykatës 

së Apelit AA.Uzh.nr. 242/2021 dt. 08.06.2021 është refuzuar si e pabazuar ankesa 

e paditësit „C....-C...“ sh.p.k e ushtruar ndaj aktgjykimit të departamentit 

administrativ të Gjykatës Themelore në Prishtinë A.U.nr.1861/2019 dt. 

09.02.2021, me të cilin është refuzuar si e pabazuar kërkesë padia e paditësit e 

parashtruar kundër vendimit të paditurës - Administrata Tatimore e Kosovës – 

departamenti i ankesave nr. .../2019 dt.04.07.2019. 

  

Duke vendosur sipas kërkesës për rishqyrtim të jashtëzakonshëm, Gjykata 

Supreme pas ekzaminimit të aktvendimit të kontestuar dhe shqyrtimit të 

pretendimeve në kërkesë, ka gjetur se gjykata e shkallës së dytë ka vepruar drejtë 

kur ka refuzuar si të pabazuar ankesën e paditësit ndërsa ka vërtetuar aktvendimin 

e shkallës së parë. Qëndrimin juridik të Gjykatë së Apelit në tërësi e ka pranuar 

edhe kjo gjykatë meqë aktvendimi i goditur nuk është i përfshirë me shkeljet në të 

cilat paditësi thirret në kërkesën e tij.  

 

Në fakt, nga shkresat e lëndës rezulton se me vendimin e goditur të paditurës 

nr..../2019 dt. 04.07.2019, është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit. Lidhur 

me këtë, duhet theksuar se Administrata Tatimore e Kosovës – Drejtoria për 

Lojërat e Fatit, ia ka revokuar paditësit licencën nr..../2017, të lëshuar me datën 

12.10.2017 godine. Revokimi i licencës ka hyrë në fuqi me 10.05.2019 dhe çdo 

kryerje e aktivitetit të lojërave të fatit pas kësaj date do të konsiderohet veprimtari 
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e jashtëligjshme dhe organet për zbatimin e ligjit sipas nevojës do të veprojnë sipas 

detyrës zyrtare. Sipas mendimit të kësaj gjykate, gjykatat e instancës më të ulët 

kanë vepruar drejtë kur kanë refuzuar si të pabazuar padinë e paditësit, pasi që e 

paditura ka vepruar sipas ligjit kur me lajmërimin për revokim të licencës të datës 

03.05.2019 e ka lajmëruar paditësin se me aplikimin e dispozitave të nenit 1 të 

Ligjit nr. 06/L-155 për Ndalimin e lojërave të fatit, atij i revokohet licenca nr. 

.../2017 dt. 12.10.2017, sepse e paditura ka qenë e detyruar ligjërisht ta bëj ketë, 

gjegjësisht ka pasur detyrimin ligjor të zbatoj ligjin e cekur i cili ka hyrë në fuqi 

me datën 10.05.2019. 

  

Me nenin 1 të Ligjit për ndalimin e lojërave të fatit nr. 06/L-155 është 

përcaktuar se  me këtë ligj ndalohen dhe mbyllen të gjitha lojërat e fatit në tërë 

territorin e Republikës së Kosovës. Me nenin 15 të Ligjit për konfliktet 

administrative është përcaktuar se konflikti administrativ nuk mund të zhvillohet 

kundër akteve të nxjerra në çështjet, në të cilat është siguruar mbrojtja gjyqësore 

jashtë konfliktit administrativ, kundër akteve të nxjerra në çështjet rreth të cilave, 

sipas dispozitës së ligjit nuk mund të zhvillohet konflikti administrativ, kundër 

akteve administrative, që përbëjnë një detyrim të përgjithshëm, të nxjerra nga 

organet e administratës, përveç kur ato cenojnë të drejtat e ligjshme të palëve.   Në 

rastin konkret, gjykatat e instancës më të ulët sipas dispozitave të këtij ligji nuk 

kanë mundur të merren me çështjen e kushtetutshmërisë së Ligjit për ndalimin e 

lojërave të fatit nr.06/L-155, meqë kjo mund të jetë lëndë për shqyrtim vetëm për 

Gjykatën Kushtetuese të Kosovës. Duke pasur parasysh këto që u thanë lartë dhe 

në veçanti dispozitën e nenit 1 të Ligjit për ndalimin e lojërave të fatit, kjo gjykatë 

është e mendimit se gjykatat e instancës më të ulët kanë vepruar në mënyrë të 

ligjshme kur kanë refuzuar kërkesë padinë e paditësit.  

 

Nga të gjitha që u thanë, Gjykata Supreme ka gjetur se pretendimet në 

kërkesën e paditësit për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësorë janë 

të pabazuara, sepse nuk kanë ndikim pët vërtetim ndryshe të gjendjes faktike nga 

ajo që ka vërtetuar gjykata e shkallës së dytë. Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, 

aktgjykimi i goditur i gjykatës së shkallës së dytë është i qartë dhe i kuptueshëm. 

Në arsyetimin e aktgjykimit të goditur janë mjaft arsye lidhur me faktet vendimtare 

të cilat i pranon edhe kjo gjykatë. Gjykata vlerëson se e drejta materiale është 

aplikuar drejtë dhe nuk është shkelur ligji në dëm të paditësit.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Numri i lëndës: 2019:266822 
 Datë: 07.09.2021 
 Numri i dokumentit: 02148816 
 

4 (4)  

   
2
0
2
1
:1
5
9
0
4
8

 

Nga këto që u thanë  dhe në pajtim ne nenin 54,1 të Ligjit për konfliktet 

administrative, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË  

Data 26.08.2021, ARJ –UZVP.nr.83/2021 

 

 

Zapisničar,        Predsednik veća, 

Bujar Balaj                         Nebojša Boričić 

 

 

Përktheu: Drita Kelmendi 
 

 

 

 

 

 

 


