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ARJ-UZVP. nr.82/2021 

 

 

          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, në konfliktin  

administrativ të paditësit “F... P...” sh.p.k, kundër të paditurës – Dogana e Kosovës, 

për shkak të anulimit të aktvendimit të paditurës nr. 01..../16 dt. 23.09.2019, duke 

vendosur sipas kërkesës së paditësit për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit 

gjyqësorë të parashtruar ndaj aktgjykimit të Gjykatës së Apelit AA. UZh.nr. 

381/2021 dt. 28.05.2021, 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 “F... P...” sh.p.k, për rishqyrtim 

të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësorë, parashtruar ndaj aktgjykimit të Gjykatës 

së Apelit në Prishtinë AA. UZh.nr. 381/2021 dt. 28.05.2021. 

 

 

A r s y e t i m  

 

Me aktgjykimin e kontestuar të Gjykatës së Apelit AA.UZh.nr.381/2021 të 

datës 28.05.2021, është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit “F... P...” sh.p.k, 

e ushtruar ndaj aktgjykimit të divizonit fiskal të departamentit administrativ të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë A.U.nr.2574/2019 dt. 03.02.2021, me të cilin 

është refuzuar si e pabazuar kërkesë padia e paditësit për anulim të aktvendimit të 

paditurës – Dogana e Kosovës nr. 01..../16  dt. 23.09.2019. 
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Paditësi në këtë gjykatë ka parashtruar 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 

kontestuar është marrë me shkelje të dispozitave të procedurës dhe aplikimit të 

gabuar të së drejtës materiale. Ka propozuar që kërkesa të aprovohet dhe të 

anulohen, aktgjykimi i Gjykatës së Apelit në Prishtinë AA.UZh. nr.381/2021 dt. 

28.05.2021 dhe aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për 

Çështje Administrative A.U.nr. 2574/2019 dt. 03.02.2021 dhe lënda t’i kthehet 

gjykatës së shkallës së parë për rishqyrtim dhe rivendosje,   

 

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

administrative ka mbajtur seancën, dhe pas vlerësimit të aktgjykimit të kontestuar, 

të pretendimeve nga kërkesa e paditësit 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 gjyqësor 

është e pabazuar.  

 

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

së Apelit AA.UZh.nr. 381/2021 dt. 28.05.2021 është refuzuar si e pabazuar ankesa 

e paditësit “F... P...” sh.p.k, e ushtruar ndaj aktgjykimit të divizionit fiskal të 

departamentit administrativ të Gjykatës Themelore në Prishtinë A.U.nr. 2574/2019 

dt. 03.02.2021, më të cilin është refuzuar si e pabazuar kërkesë padia e paditësit 

për anulim të aktvendimit të paditurës – Dogana e Kosovës nr. 01..../16 dt. 

23.09.2019. 

 

 

Duke vendosur sipas kërkesës për rishqyrtim të jashtëzakonshëm, Gjykata 

Supreme pas ekzaminimit të aktgjykimit të goditur dhe shqyrtimit të pretendimeve 

nga kërkesa, ka konstatuar se gjykata e shkallës së dytë ka vepruar drejtë kur ka 

refuzuar si të pabazuar ankesën e paditësit ndërsa ka vërtetuar aktgjykimin e 

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

edhe kjo Gjykatë, meqë aktgjykimi i goditur nuk është i përfshirë me shkeljet në të 

cilat paditësi thirret në kërkesën e tij.   

 

 Në fakt, Kolegji i kësaj gjykate ka vlerësuar se pretendimet në kërkesën për 

rishqyrtim të jashtëzakonshëm janë të pabazuara, pasi që gjykatat e instancës më 

të ulët nga provat e nxjerra në këtë konflikt administrativ nuk kanë mundur të 

vërtetojnë një gjendje faktike ndryshe nga ajo që ka konstatuar e paditura gjatë 

procedurës administrative, për arsye se nuk ka qenë e mundur të vërtetohet se vlera 

e deklaruar e mallit për doganim, është vlera reale e paguar për mallin e synuar për 

import në Kosovë. Paditësi në padin e tij e as gjatë procesit gjyqësorë nuk ka ofruar 
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sqarime të mjaftueshme lidhur me çmimin e mallit lëndor të ofruar nga importuesi 

– F... k....-Gj.... Në fakt, gjykata e shkallës së parë nuk e ka kontestuar faktin se 

paditësi ka paraqitur dokumentacionin përcjellës për mallin lëndor për të dëshmuar 

vlerën e tij reale siç janë, fatura e mallit lëndor, kontrata e shitblerjes, transakcioni 

bankar, deklarata eksportuese. Mirëpo, sipas mendimit të kësaj gjykate, përshkrimi 

i pagesës bankare i datës 23.05.2016 Pro Credit bank, nuk jep sqarime të qarta se 

pagesa është bërë në tërësi dhe për sasinë e plotë të mallit lëndor, pasi që vlera 

faturale në shumën prej 5,496.00€, ka të bëj vetëm për një artikull të mallit – një 

samsung multi express 6545nx150 copë, ndërsa për dy produktet tjera -lexmark 

x463, 100 copë, dhe lexmark T652dn, 124 copë, nuk është cekur asnjë vlerë. 

Prandaj, sipas mendimit të kësaj gjykate, gjykatat e instancës më të ulët nga provat 

e nxjerra në mënyrë të drejtë kanë pranuar konstatimet në arsyetimin e vendimit të 

kontestuar të paditurës se lidhja familjare e vërtetuar edhe gjatë procedurës se 

konfliktit administrativ, ka ndikuar në çmimin e kontraktuar të mallit, pasi që 

pronari i eksportuesit me importuesin janë në lidhje familjare, fakte të cilat janë 

dëshmuar me kontratën e shitblerjes të nënshkruar nga personat përgjegjës, dhe 

pranimi i kësaj lidhje nga komunikimi me paditësin. Nga kjo që u tha, gjykatat e 

instancës më të ulët kanë vërtetuar drejtë se e paditura me rastin e vendosjes, në 

mënyrë të saktë është thirrur në dispozitën e nenit 33 paragrafi 2 pika (a) të Kodit 

Doganor dhe të Akcizave të Kosovës.   

 

Nga të gjitha që u thanë sipër, Gjykata Supreme ka konstatuar se pretendimet 

në kërkesën e paditësit pë rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësorë 

janë të pabazuara, sepse nuk kanë ndikim për 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 kontestuar janë dhënë 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.  

 

Nga sa u tha më lartë dhe në pajtim me nenin 54.1 të LKA-së u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA SUPREME  E KOSOVËS NË PRISHTINË  

Data 26.08.2021, ARJ.UZVP. nr.82/2021 

 

 

Procesmbajtës,        Kryetar i kolegjit,  

Bujar Balaj                                     Nebojsha Boriçiq 

Përktheu: Drita Kelmendi 
 


