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   ARJ nr. 56/2021 

Gjykata Supreme në Prishtinë, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët, Ragip Namani, 

kryetar, Shukri Sylejmani dhe Albert Zogaj anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

profesional Sherif Krasniqi, procesmbajtës, në konfliktin administrativ të paditësit, ”E.”sh.p.k., 

me seli …..  të cilin e përfaqëson I autorizuari avokat Nebih Troshupa nga ….., kundër të paditurit 

Dogana e Kosovës me seli në P., me bazë juridike, anulimi e aktvendimit të paditurës nr. ……, 

të dt.24.06.2015, duke vendosur lidhur me kërkesën e paditësit për rishqyrtim të 

jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor, parashtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, AA nr.943/2019 të datës 04.03.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 17.06. 

2021, merr këtë;   

A K T G J Y K I M 

Refuzohet si e pabazuar kërkesa e paditësit,” E.”, sh.p.k. me …., për rishqyrtim të 

jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor, parashtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë AA.nr. 943/2019, të datës 04.03.2021.  

A r s y e t i m i 

Me aktgjykimin e kontestuar të Gjykatës së Apelit AA nr. 943/2019, të datës 04.03.2021, 

është refuzuar si e pabazuar ankesa e paditësit,” E.” sh.p.k., ndërsa Aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Admnistrative- Divizioni Fiskal, A nr. 

1354/15, i datës 03.10 2019, vërtetohet.   

Paditësi për mes të autorizuarit av. Nebih Troshupa, kësaj gjykate i parashtron kërkesë 

për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor, më të cilën e konteston ligjshmërinë e 

aktgykimit të Gjykatës së Apelit në Prishtinë, AA nr. 943/2019 të datës 04.03.2021, dhe të 

Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Admnistrative- Divizioni Fiskal, A 

nr. 1354/15, të datës 03.10 2019, për shkak të; shkeljes së dispozitave të procedurës 

kontestimore, konstatimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të 

së drejtës material. Propozon që aktgjykimet të ndryshohen ashtu që të aprovohet në tërsi si e 

bazuar kërkesë padia e paditësit në shumën e gjithmbarëshme prej 338,479.05 Euro, në bazë të 

precizimit të kërkesë padisë, apo i njëjti ti kthehet gjykatës së shkallës së parë për rishqyrtim dhe 

rivendosje duke iu njohur të gjitha shpenzimet e procedurës duke përfshirë edhe shpenzimet e 

përpilimit të ankesës në shumë prej 416,00 €.  
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Gjykata Supreme e Kosovës, në pajtim me nenin 53 të Ligjit për konfliktet 

administrative, ka mbajtur seancën e kolegjit dhe pas vlerësimit të aktgjykimeve të kontestuara, 

sipas pretendimeve nga kërkesa e paditësit për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit 

gjyqësor, dhe shqyrtimit edhe të shkresave tjera lëndës, gjen se;   

Kërkesa për rishqyrtim të jashtëzakonshëm vendimit gjyqësor është e pa bazuar.  

Nga shkresat e lëndës rezulton se, me aktvendimin e Sektorit të Kontrollës Pas- 

Importuese nr. …., të datës 20.08.2014, pasi që i janë ndryshuar të dhënat në Deklaratat Unike 

Doganore, (DUD), të evidentuara si në ankesin nr.1, të aktvendimit, paditësi obligohet që të 

paguaj detyrime doganore shtesë për mallin, Vaj Luledielli. “Olim”, në emër të taksës doganore 

prej 10%, shumën prej 375,197.54€, dhe taksës për TVSh prej 16%, në shumën prej 60,031.61€, 

në shumë të përgjithshme (totale) prej 435,229.15€, për shkak se malli i zhdoganuar sipas DUD-

ave, nuk përfiton trajtim favorizues si mallë me origjinë nga vendet anëtare të CEFTA-as, dhe si 

i tillë nuk lirohet nga taksa doganore prej 10%.  Me aktvendimin e kontestuar të paditurës, DK, 

nr. …., të datës 24.06.2015, duke vendosur sipas kërkesës së paditësit në shkallë të dytë për 

rishqyrtim, është aprovuar pjesërisht si e bazuar kërkesa e “E.”, sh.p.k., ndërsa është ndryshuar 

aktvendimi i sektorit të kontrollës pas importuese nr. …, i dt. 20.08.2014, ashtu që i njëjti 

ndryshohet në pikën I. të dispozitivit për borgjin doganor dhe subjektit i zbritet detyrimi doganor, 

nga shuma prej 435,229.15€, në 338,479,05€. Me Aktgjykimin e divizionit fiskal të 

departamentit administrativ të Gjykatës Themelore në Prishtinë A.nr. 1354/15, dt. 03.10.2019, 

është refuzuar si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit për anulimin e vendimit të paditurës – 

Doganës së Kosovës nr. …… të datës 24.06.2015. Ndërsa me aktgjykimin e kontestuar të 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë  A nr. 943/2019 të datës 04.03.2021, është refuzuar si e pabazuar 

ankesa e paditësit, “Elkos” sh.p.k., e ushtruar kundër aktgjykimit të divizionit fiskal të 

departamentit administrativ të Gjykatës Themelore në Prishtinë A nr. 1354/15 i datës 

03.10.2019, ndërsa i njëjti vërtetohet.  

Duke vendosur sipas kërkesës për rishqyrtim të jashtëzakonshëm, Gjykata Supreme pas 

ekzaminimit të aktgjykimit të kontestuar dhe vlerësimit të pretendimeve nga kërkesa, gjen se 

gjykata e shkallës së dytë ka vepruar drejtë me refuzimimin si të pabazuar të ankesës së paditësit 

ndërsa ka vërtetuar aktgjykimin e shkallës së parë. Qëndrimin juridik të Gjykatës së Apelit në 

tërësi e pranon edhe kjo gjykatë, meqë aktgjykimi i kundërshtuar nuk është i përfshirë me 

shkeljet në të cilat paditësi thirret në kërkesën e tij.  

Sipas nenit 82, të Kodit Doganor dhe i Akcizave në Kosovë nr. 03/L-109, (KDA), është 

përcaktuar që dogana mundet zyrtarisht apo sipas kërkesës së personit i cili ka deklaruar mallin, 

të rishqyrtoj deklaratën pas lirimit të mallit. Dogana, pasi ta ketë lejuar lirimin e mallrave dhe 

më qëllim që të sigurohet për të dhënat e vërteta të deklaruara në deklaratën doganore, mund të 

kontrollojë dokumentet tregtare dhe të dhënat që kanë të bëjnë me importin apo eksportin, si dhe 

veprimet pasuese (të mëvonshme) tregtare që kanë të bëjnë me këto mallra. Ky kontrollë mund 

të kryhen në ambientet e deklaruesit ose të çdo personi, drejtpërdrejt ose tërthorazi, të përfshirë 

në veprimet e mësipërme për arsye të veprimtarisë së tij ose të çdo personi tjetër në posedimin e 

të cilit janë dokumentet e lartshënuara për qëllime tregtie. Pa rënë ndesh me nenin 219.3, kur nga 

rishqyrtimi i deklaratës ose kontrollit pas zhdoganimit gjen se dispozitat që e rregullojnë   
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procedurën doganore përkatëse, janë zbatuar në bazën e të dhënave jo të sakta, apo jo të plota 

Dogana në pajtim me dispoziat në fuqi do të ndërmerr masat e duhura për të rregulluar situatën 

e krijuar, duke i marrë parasysh edhe informatat e reja që janë në dispozicion.  

Bazuar në dispozitat e cekura të nenit 82 të  KDA, kjo gjykatë konstaton që në procedurën 

administrative  e paditura DK, përkatësisht sektori i  kontrollit pas importues ka vepruar me 

kompetencë  dhe sipas detyrës zyrtare  për të rregulluar gjendjen,  sipas DUD-ave  të subjektit 

me qëllim të aplikimit  të taksave doganore për mallin e importuar, Vaj Luledielli “Olim “ e për 

të cilët DUD-a nuk ishin aplikuar  taksat doganore 10%, me rastin e hyrjes  sipas pretendimeve 

se përfitojnë trajtim furnizues si mallra nga një vend anëtarë i CEFTA-as. Megjithate pasi që 

ishte bërë verifikimi nga sektori kompetent, prej vendit të origjinës  përktësisht Dogana e R. të 

Shqipërisë, i 131 ,Dokumenteve Unike Doganore (DUD), kishte rezultuar se, me që kishte kaluar 

mbi tri vite  nga importet e më hershme ,DUD-at e vitit 2011 dhe të më hershme  nuk ka qenë e 

mundur të verifikohen, prandaj nga DK në konsultim me kryeprokurorin kompetent  është 

vlerësuar se për lëndët të cilat nuk mund të verifikohen, subjekti  të lirohet nga obligimet, duke 

u aprovuar kërkesa e tij , sipas parimit “Dubio in Pro reo”. Prandaj nga ky fakt si dhe me që disa 

DUD-a, (të cekur si në vendimet e organit të paditur të DK), rezultonin si deklarime të drejta-

reale që ishin sipas certifikatës EUR-1, nga organi i shkallës së dytë i DK, si në vendimin e 

atakuar me padi, vendimi i sektorit të kontrollës pas importuese është ndryshuar pjesërisht ashtu 

si u theksua si më lartë, duke ju zbritur paditësit obligimi doganor si në dispozitivin e tij.  

  Duke vendosur në procedurë gjyqësore të konfliktit administrativ sipas padisë së 

paditësit gjykata e shkallës së pare, dhe sipas ankesës gjykata e shkallës së dytë, pas  shqyrtimit 

dhe vlerësimit të plotë të pretendimeve të paditësit si dhe shkresave të tjera të lëndës, kanë 

vlerësuar drejtë gjendjen e çështjes në shqyrtim  me refuzimin e pretendimeve të tij dhe 

vërtetimin së të drejtë dhe ligjor të aktvendimit të organit të paditur të DK, sepse pa dyshim është 

vërtetuar se për mallin e importuar në Kosovë nga paditësi Vaj Luledielli i përpunuar “Olim”, 

në periudhën kohore, 2001-2014,   nga R. e Shqipërisë,  e paditura fillimisht nuk e ka aplikuar 

taksën prej 10%,  sepse malli është paraqitur për zhdoganim me Ceritifkatë EUR-1, nga paditësi 

ishte paraqitur dokumentacioni  i e kërkuar në raport me legjislacionin e aplikueshëm  doganor  

dhe marrëveshjen për tregti të lirë CEFTA 2006, si në kuptim të aneks 4 të protokolit, në lidhje 

me përkufizimin  e konceptit  të “Produkteve Origjinuese” , dhe metodat e bashkëpunimit 

administrativ si në nenin 16 par. 1 të këtij aneksi. Prandaj malli trajtohej i favorizuar sepse vinte 

nga një shtetë i CEFTA-as, R.e Shqipërisë, por që më pastaj e paditura DK, pas marrjes së 

informacionit dhe pas verifikimit të dokumentacionit dhe verifikimit të provave të orgjinës 

preferenciale –Certifikatës EUR-, të 131 Certifikatave të origjinës nga Dogana E Shqipërisë sipas 

shkresave të dt. 06.02.2015, si dhe tjerave, me   nr. …., të dt. 09.02.2015, dhe nr. Prot. …. dt. 

11.05.2015, janë dhënë informacionet e sakta lidhur me këtë gjendje të importeve të paditësit 

dhe është konstatur se për një numër të caktuar të tyre (të precizuar sakt si në vendimin e organit 

të paditur të DK, nr. …., të datës 24.06.2015), Certifikatat e lëshuara nga “O.”, SH. A. Sh., 

rezultuan se janë autentike por artikujt e përshkruar në kutin 8 të tyre nuk i plotësojnë kushtet 

për tu konsideruar si mallra me origjinë prefernciale shqiptare, bazuar në protokolin 4, të 

Marrveshjes së CEFT-as. Prandaj mbi këtë gjendje të fakteve gjykatat e instanvace më të ulëta 
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duke u bazuar edhe në nenin 33 par. 5 dhe 6 të ankes 4 të Marrëveshjes për Tregti të lirë-CEFT-

as 2006, e aprovojnë si të drejtë dhe ligjor vendimin e organit të paditur.  

 Mbi këtë gjendje të fakteve të cekur si më lartë të vërtetuar nga gjykatat e instancave më 

të ulëta dhe organin administrativ lidhur me qështjen në shqyrtim, kolegji i Gjykatës Supreme 

vlerëson se organi i paditur ka vendosur drejtë dhe ligjërisht si në vendimin e saj përfundimtar 

andaj po ashtu mënyrën e vendosjes nga gjykatat e instancave më të ulëta në tërësi e aprovon si 

të drejtë dhe ligjor. 

 Pretendimet e paditësit të cekura si më lartë në kërkesë si dhe theksimet e tjera si në 

arsyetim të saj kolegji i Gjykatës Supreme, i shqyrtoi në tërësi në baza ligjore dhe i vlerëson se 

janë të pabazua dhe jo të qëndreushme sepse, aktgjykimi i gjykatës së apeli dhe as ai i gjykatës 

së shkallës së parë nuk janë të përfshirë me shkelje të dispozitave të ligjit për procedurën 

kontestimore nga neni 182, par.2 pika n),  të njëjtit janë të qartë të ekzaminueshëm,  përmbajnë 

arsye të plota për faktet vendimtare  dhe nuk janë të përfshirë me kundërthënije në mes të të asaj 

që thuhet dhe dokumenteve në shkresa  të lëndës ashtu si pretendohet, sepse në procedurë 

administrative në organin e paditur si dhe në procedurë gjyqësore nga gjykatat e instancave më 

të ulëta ashtu si u theksua si më lartë, është kostatuar se malli lëndor, Vaj Lule Dielli “Olim”,  i 

importuar nga R. e Shqipërisë (një pjesë e tij sipas DUD-ave të specifikuar si në vendimet e 

organit të paditur),  nuk i ka plotësuar kushtet për tu konsideruar mall me origjinë preferenciale,  

dhe për tu liruar nga pagesa e taksës doganore prej 10%, sipas marrveshjes së CEFT-as 2006, 

ashtu si u theksua si më lartë dhe si në vendimin e organit të paditur. 

Sa u përket pretendimeve  në kërkesë lidhur me ekspertizën financiare të cilës nuk ia falin 

besimin gjykatat e istancave më të ulëta, tani në kërkesë  si në ankesë përsëri thekson  se, paditësi 

ka paraqitur certikatat autentike  për origjinën e mallit  dhe me këtë subjekti i ka plotësuar 

kërkesat nga neni 82 të KDA-së,  prandaj e paditura ka bërë shkelje të nenit 82.2 dhe 3 , duke e 

ndryshuar origjinën e mallit etj., kolegji i gjykatës supreme këto pretendime i vlerëson se nuk 

janë të bazuara sepse në aktgjykminet e kontestura janë dhënë arsye bindëse lidhur me arsyet për 

mos pranimin e saj si prove bindëse. Në këtë drejtim asgjë nuk ka kontestuese sepse ekspertiza 

nuk është e bazuar në fakte juridike esenciale të çështjes në shqyrtim kur jep konkludime dhe 

vlerësime juridiko-ligjore e po ashtu në dispozitat material në të cilat bazohet, të KDA-së nuk 

janë të qëndrushme, sepse pikërisht duke u bazuar në nenin 82 të KDA-së, ashtu si u theksua si 

më lartë, me kompetencë ligjore e paditura ka ndërmarrë veprime për të rregulluar këtë çështje 

dhe ka konstatur gjendjen si në vendimet e saja. Gjer sa i përketë llogaritjes detyrimeve sipas 

DUD-ave, nuk ka asgjë kontestuese as sipas kësaj ekspertize. Pretendimet e tjera si thirrja në 

parimin “Dubio in Pro Reo”,ashtu si thekson se, kjo qështje është e pa qartë  prandaj paditësi 

duhet të lirohet nga vepra e cila i ngarkohet etj., kolegji vlerëson se  në këtë drejtim kjo çështje 

është shqyrtuar, në organin e paditur si  në vendimin e saj  ashtu si qëndron, se pas konsultimit 

me  prokurorin kompetent, për importet e paditësit sipas DUD-ve të vitit 2011, dhe të tjerët të 

cilët nuk kanë mundur të verifikohen edhe ligjërisht  dhe për shkak të kalimit të periudhës tri 

vjeqare, për këto  arsye dhe në kuptim të parimit “Dubio in Pro Reo”, është aprovuar kërkesa në 

rast dyshimi në favor të palës. 
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 Pretendimet e paditësit si në kërkesë lidhur me konstatimin e gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjen faktike të çështjes Gjykata Supreme nuk  i shqyrtoi sepse me kërkesë për rishqyrtim të 

jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor, si në kuptim të nenit 24.2 të LKA-së nuk parashihet se 

kundër vendimit të formës së prerë mund të paraqitet kërkesë për gjendjen faktike, edhe pse në 

këtë çështje sipas vlerësimit të kolegjit në bazë të provat të cilat gjenden në shkresa të lëndës 

vërtetohet pa më dyshje se gjykatat e instancave më të ulëta në aktgjykimet e kontestuara kanë 

dhën arsye të mjaftuehsme, bindëse dhe të bazuara në ligj, lidhur me vërtetimin e fakteve  me 

rëndësi vendimtare të çështjes të cilat i pranon edhe kjo gjykatë. Në arsyetimin e aktgjykimime 

të kontestuar janë dhënë mjaft arsye lidhur me faktet vendimtare e të cilat i pranon edhe kjo 

gjykatë. Nga ekzaminimi i tërësishëm i kësaj çështje sipas pretendimeve të paditësit rezulton se, 

nuk janë gjendur shkelje nga gjykatat e instancave më të ulëta që do të ishin me ndikim për 

vendosjen ndryshe të kësaj çështje nga ajo e vendosur nga ato. Prandaj gjykata vlërëson se në 

këtë çështje edhe e drejta materiale është aplikuar drejtë dhe nuk është cenuar ligji në dëm të 

paditësit.  

Nga theksimet si më lartë, dhe në bazë të nenit 54, paragraph 1, të Ligjit për Konfliktet 

Administrative, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

GJYKATA SUPREME – PRISHTINË 

ARJ.nr. 56/2021, me datë 17 qershor 2021,  

 

Procesmbajtës,                          Kryetari i kolegjit, 

Sherif Krasniqi               Ragip Namani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


