
 

ARJ.nr.23/2021 

Gjykata Supreme e Kosovës, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Ragip Namani, kryetar i 

kolegjit, Shukri Sylejmani dhe Albert Zogaj, anëtarë, me pjesëmarrje të bashkëpunëtorit 

profesional Sherif Krasniqi, procesmbajtës, në konfliktin administrativ të paditësit, “Y. 

C.”sh.p.k., me seli në ...., kundër të paditurit Dogana e Kosovës, me bazë juridike anulimi i 

Vendimit të organit të paditur, duke vendosur lidhur me kërkesën për rishqyrtim të 

jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor, paraqitur nga i padituri kundër aktgjykimit të Gjykatës së 

Apelit, AA.nr. 491/2020, të dt. 11.01.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 12.04.2021, 

merr këtë:  

A K T V E N D I M 

Hedhet poshtë si palejuar kërkesa e të paditurit Dogana e Kosovës, për rishqyrtim të 

jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, 

AA.nr. 491/2020, të datës, 11.01.2021.    

     A r s y e t i m i  

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit, AA. nr. 491/2020, të  dt. 11.01.2021, është refuzuar si e pa 

bazuar ankesa e të paditurit Dogana e Kosovës  e datës 13.08.2020, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë, Departamenti për  çështje  administrative-divizioni fiskal A. Nr. 

1262/2019, i datës 22.06.2020, vërtetohet. 

I padituri në afat ligjor kësaj gjykate i parashtron kërkesë për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të 

vendimit gjyqësor, me të cilin kundërshton ligjshmërinë e aktgjykimit të lartpërmendur të 

Gjykatës së Apelit për shkak të; shkeljeve të dispozitave procedurale dhe  aplikimit të gabuar të 

së drejtës materiale, me propozimin të aprovohet  në tërësi si e bazuar kërkesa  për rishqyrtim të 

jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor, të anulohet aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, AA. nr. 

491/2020, të  dt. 11.01.202 dhe aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti për  
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Çështje  Administrative-divizioni fiskal, A. Nr. 1262/2019, i datës 22.06.2020 dhe lënda ti 

kthehet gjykatës së shkallës së parë në rishqyrtim dhe rivendosje. 

Gjykata Supreme pasi i shqyrtoi pretendimet e të paditurit në kërkesë për rishqyrtim të 

jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor, vlerësimit të aktgjykimit të kontestuar si dhe shkresave 

tjera të lëndës, në kuptim të nenit 52.1, të Ligjit për konfliktet administrative, gjen se;  

Kërkesa për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor është e palejueshme.   

Nga shkresat e lëndës rezulton se me aktgjykimin  e atakuar të Gjykatës së Apelit të Kosovës 

AA. nr. 491/2020, të  dt. 11.01.2021, është refuzuar si e pa bazuar ankesa e të paditurit Dogana e 

Kosovës  e datës 13.08.2020, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti 

për  çështje  administrative-divizioni fiskal A. Nr. 1262/2019, i datës 22.06.2020, vërtetohet, me 

të cilin  aktgjykim aprovohet kërkesë padia e paditësit, “Y. C.”,sh.p.k., me seli në ..., ndërsa 

anulohet Aktvendimi nr. ..., i datës 10.04.2019, i Doganës së Kosovës në Prishtinë, me të cilin 

është refuzuar kërkesa e paditësit për rishqyrtimin e vendimit, nr. .... Aneks 2, të datës 

08.01.2019, lidhur me aneksin 2, të vendimit të lëshuar nga Komisioni për lirim nga taksat në 

import, si vendim i pa bazuar në ligj. 

Me nenin 24, të Ligjit për konfliktet administrative, parashihet që kundër vendimeve të 

plotfuqishme të gjykatës së shkallës së dytë lidhur me çështjet administrative, pala mundet të 

parashtroj kërkesë  në Gjykatë Supreme për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor. 

Kërkesa mund të paraqitet vetëm për shkak të shkeljeve të së drejtës materiale ose shkeljes së 

dispozitave të procedurës e cila ka mundur të jenë me ndikim për vendosjen e çështjes. Neni 50, i 

Ligjit për Konflikte Administrative, e parasheh se kërkesa për rishqyrtim të vendimit gjyqësor 

duhet të dorëzohet në gjykatë në afatin prej tridhjetë (30) ditë nga dita e pranimit të vendimit 

kundër të cilit pala e paraqet kërkesën.  

Duke pasur parasysh dispozitat e lartcekura të Ligjit për Konfliktet administrative, kjo gjykatë ka 

gjetur se vetëm kundër vendimeve të plotfuqishme të shkallës së dytë lidhur me çështjet 

administrative, pala mund të paraqet kërkesë në  Gjykatë Supreme për rishqyrtim të 

jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor. Me aktgjykimin e kundërshtuar të gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, AA. nr. 491/2020, të  dt. 11.01.2021, është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

në Prishtinë, departamenti për çështje administrative-divizioni fiskal, A. Nr. 1262/2019, i datës 



22.06.2020, me të cilin është aprovuar kërkesë padia e paditësit ndërsa anulohet Aktvendimi 

nr....., i datës 10.04.2019, i Doganës së Kosovës në Prishtinë, me të cilin është refuzuar kërkesa e 

paditësit për rishqyrtimin e vendimit, nr. ILP.TVSH, nr...., Aneks 2, të datës 08.01.2019, lidhur 

me aneksin 2, të vendimit të lëshuar nga Komisioni për lirim nga taksat në import, si vendim i pa 

bazuar në ligj.  

Gjykata e shkallës së parë  ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit duke u bazuar në 

dispozitën e nenit 81.I, par.2, pika 2.2, të Ligjit nr.04/L-102, për ndryshimet dhe plotësimet e 

ligjit të ATK-së, dhe procedurat,  Ligji nr.03/l-222.  Në  këtë çështje  me aktgjykimin e shkallës 

së parë është anuluar aktvendimi i të paditurit si  jo ligjor, sipas arsyeve  ndër të tjera në arsyetim 

të aktgjykimit, se i njëjti nuk bazohet në prova dhe fakte të dëshmuara dhe është nxjerrë pa 

mbështetje në prova materiale, sepse e paditura Dogana e Kosovës nuk i ka vërtetuar faktet 

esenciale andaj ka nxjerrë konkluzion jo të drejtë duke mos zbatuar drejtë dispozitat e 

legjislacionit doganor  dhe duke nxjerrë vendim të pa arsyetuar ligjërisht me të cilin paditësit i 

kufizohet sasia e importit të Gas Propan Butan për vitin 2019, për lirim nga taksat në import, etj.  

 Sipas nenit 65 të LKA parashihet, “Kur gjykata e anulon aktin kundër të cilit ka filluar konflikti 

administrativ lënda kthehet në gjendjen në të cilën ishte para se të ishte nxjerrë akti i anuluar. 

Nëse sipas karakterit të çështjes që ka qen objekt i konfliktit duhet që në vend të  aktit të anuluar 

administrativ të nxirret një tjetër organi kompetent ka për detyrë ta nxjerrë pa shtyrje, jo më 

vonë se tridhjetë (30)ditë nga dërgimi i aktgjykimit. Organi kompetent në këtë rast është i 

obliguar nga pikëpamja juridike e gjykatës, si dhe nga vërejtjet e gjykatës lidhur me 

procedurën”. Bazuar në dispozitën e cituar nga një gjendje e tillë e çështjes  në shqyrtim 

rezulton se, me që  vetëm është anuluar aktvendimi nga gjykata si vendim i kundërligjshëm, që 

është në harmoni me nenin  46, par.3 të LKA-së, ndërsa nuk është vendos për çështjen 

administrative, organi i paditur duhet të veproj në baza ligjore, duke iu përmbajtur të gjeturave si 

në aktgjykimet e kontestuara të gjykatave të instancave më të ulëta të cekura si më lart dhe duke 

u bazuar në prova dhe ligj. Nga këto fakte kjo gjykatë e hedhë si të pa lejueshme kërkesën për 

rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor.  

Nga të lartë cekurat dhe në bazë të nenit 52 par.1, lidhur me nenin 24 të Ligjit për 

Konfliktet Administrative, u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.   



        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS NË PRISHTINË 

                      ARJ.nr.23/2021, me  datë 12.04.2021 

         Procesmbajtës,                                 Kryetari i kolegjit, 

         Sherif Krasniqi           Ragip Namani 

 

 

 

 


