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  KF.nr.145/22 

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS, Dhomat e shkallës së parë, Departamenti 

Fiskal, me gjyqtarin Fisnik Nuli, dhe me zyrtarin ligjor Albert Haliti, në kontestin 

tregtar - administrativ, të paditësit “G...” sh.p.k, me seli në Prishtinë, të cilin sipas 

autorizimit e përfaqëson Kushtrim Bytyqi, Avokat në Prishtinë, Rr. “Isa Boletini” nr.59, 

kundër të paditurit Dogana e Kosovës në Prishtinë , me bazë juridike - anulim vendimi, 

objekt kontesti - rivlerësim malli, vlera e kontestit 5,404.98 €, në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor-kryesor publik të mbajtur me datë 13.01.2023, në prani të përfaqësuesit të 

autorizuar të paditësit avokat Kushtrim Bytyqi, dhe të përfaqësuesit të autorizuar të 

palës së paditur M.K, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit “G...” sh.p.k, me seli në Prishtinë, të cilin 

sipas autorizimit e përfaqëson Kushtrim Bytyqi, avokat në Prishtinë, si e bazuar. 

II. ANULOHET aktvendimi nr.07.3/893-2017 i datës 17.09.2020 i Doganës së Kosovës 

dhe lënda KTHEHET NË RISHQYRTIM DHE RIVENDOSJE.  

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale 

 

 A R S Y E T I M 

 

Paditësi “G...” sh.p.k, me seli në Prishtinë, me padinë e paraqitur në Gjykatë me datë 

19.10.2020, ka iniciuar kontestin tregtar - administrativ kundër të paditurës Dogana e 

Kosovës në Prishtinë, kundër aktvendimit nr.07.3/893-2017 të datës 17.09.2020, duke 

i propozuar gjykatës që të aprovohet kërkesëpadia e paditësit “G...” sh.p.k,  si e bazuar, 

dhe të anulohet aktvendimi i Sektorit të Rishqyrtimeve nr.07.3/893-2017 i datës 

17.09.2020, me rishqyrtimin e DUD-ave R-67863 të datës 02.12.2017 dhe R-73136 të 

datës 23.12.2017, të proceduar në ZBD Prishtina, si dhe të detyrohet e paditura që të 

bëjë kthimin e mjeteve të paguara në emër të detyrimeve të importit në shumë prej 

5,404.98 €, të paguara më tepër mbi vlerën e transaksionit për shkak të rivlerësimit me 

kamatë ligjore në shkallë prej 8 % nga data 03.12, përkatësisht 24.12.2017 e deri në 

kthimin e plotë. Ndërsa në seancën e shqyrtimit kryesor përfaqësuesi i autorizuar i 

paditësit ka deklaruar se mbesim në tërësi si në theksimet në padi duke konsideruar se 
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e paditura ka bërë shkeljet ligjore të referuara në padi si dhe vërtetimin e gabuar të 

gjendjes faktike në mënyrën siç është elaboruar në padi dhe e paditura këto shkelje nuk 

i ka eliminuar as në procedurën e rishqyrtimit dhe rivendosjes sipas Aktgjykimit 

A.nr.272/2018 të datës 09.03.2020. Paditësi DUD-va kontestues iu ka bashkangjitur 

faturat, urdhërpagesat bankare dhe kontratat për shitblerjen e mallrave të cilat të 

përkthyera në gjuhën shqipe i dorëzojë gjykatës në këtë seancë në kopje të 

mjaftueshme. E me këto dokumente të cilat janë të harmonizuara në mes vete në kuptim 

të vlerës vërtetohet çmimi i paguar në emër të mallrave të importuara. E paditura ka 

aprovuar pjesërisht kërkesëpadie e paditësit me anë të aktvendimin 03.3.2.2/893 i 

dt:22.01.2017 ashtu që  i ka kthyer paditësit mjetet në vlerë prej 2,839.51 Euro. Mirëpo, 

për shkak të rivlerësimit të bazës doganore kanë mbetur të paguara më tepër edhe mjetet 

në vlerë prej 5,404.98 Euro, diferencë kjo e llogaritur në mes të DUD-ave të paraqitur 

nga paditësi dhe atyre të ndryshuar nga e paditura, e duke i minusuar pjesa që është 

kthyer. Prandaj, vlera e kërkesëpadisë sipas kësaj lënde është 5,404.98 Euro me kamatë 

në shkallë prej 8%, nga data 23.12.2017. Ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar 

se duke marrë për bazë të theksuarat dhe provat e administruara i propozoj gjykatës që 

të aprovoj padinë e paditësit në tërësi si të bazuar, ashtu që të anuloj aktvendimin e 

atakuar dhe të detyroj të paditurën që të i kthej paditësit mjetet e paguara më tepër në 

emër të detyrimeve doganore për shkak të rivlerësimit në shumë prej 5,404.98 Euro me 

kamatë prej 8% nga data:23.12.2017 e deri në kthimin e plotë. 

 

E paditura, në përgjigje në padi të datës 15.03.2021 e konteston në tërësi si të pa bazuar 

padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit, duke theksuar se aktvendimi i atakuar është marr 

komfor të gjitha dispozitave në fuqi dhe ajo në të cilën pretendon pala se ky vendim 

është marrë me shkelje ligjore nuk qëndron fare, me arsyetimin se vendimi i atakuar 

është marrë konform legjislacionit në fuqi dhe në mënyrë të drejtë, ndërsa pala paditëse 

pretendimet e veta nuk i ka vërtetuar as edhe me një provë të vetme, duke propozuar që 

refuzohet në tërësi si e pabazuar padia dhe kërkesëpadia e paditësit dhe ta lë në fuqi 

vendimi i kontestuar si i ligjshëm. Ndërsa në seancën e shqyrtimit kryesor përfaqësuesi 

i autorizuar i të paditurës ka deklaruar se: E paditura e konteston në tërësi padinë e 

paditësit. Mbesim në tërësi pranë vendimit të atakuar me nr.07.3/893/ 2017 

dt:17.09.2020. Konsiderojmë se ky vendim është marrë konform dispozitave ligjore në 

fuqi dhe pretendimet e palës paditëse nuk mund të provohen me asnjë provë të vetme 

se ka shkelje ligjore. Ndërsa në fjalën përfundimtare ka theksuar se i propozojmë 

gjykatës që të refuzojë kërkesëpadinë e paditësit dhe të lë në fuqi vendimin kontestues. 
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Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, Gjykata në procedurën 

e provave të shqyrtimit gjyqësor kryesor-publik, ka administruar provat dhe atë: 

Aktvendimin nr.07.3/893/2017 të dt:17.09.2020, DUD-at: R-67863/02.12.2017, R-

73136/23.12.2017, R-27409/06.06.2017, R-34402/28.11.2017, R-3890/15.07.2015, R-

64580/17.11.2017, R-73136/23.12.2017, R-16832/20.06.2017, R-15584/17.06.2017, 

Faturat: nr.YBIEGR1602017 - 5, YBIEGR1602017 – 6, YWJM13450 – 01, 

Urdhërpagesat ndërkombëtare të dt:18.12.2017, 20.12.2017, Kontrata e shitblerjes të 

dt:29.09.2017 dhe 27.10.2017, Përgjigja në padi e dt:15.03.2021, Certifikata e 

regjistrimit të biznesit e dt:21.10.2016 së bashku me informatat mbi biznesin dhe 

certifikatat e TVSH-së, Dosja e vlerës e datës së printimit 18.01.2018, Aktvendimin 

01.3.2.2/893 të datës 22.01.2017, Ankesën e ushtruar në Doganën e Kosovës të datës: 

893/29.12.2017, Faturën tatimore 293/2017, CMR të dt:22.12.2017; Proceset mbi 

përcaktimin e vlerës së mallrave të datës 02.02.2017 dhe 23.12.2017, si dhe 

Urdhërpagesat së bashku me pagesën bankare të datës 02.12.2017 dhe 23.12.2017. 

 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit kontestues, thënieve në padi dhe seancë, 

përgjigje në padi, shkresave të lëndës në këtë konflikt administrativ, bëri ballafaqimin 

e provave që kanë ofruar të dy palët, dhe bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç  dhe 

të gjithave se bashku, mbështetur edhe në dispozitat nga neni 8, të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK-së), dhe arriti në përfundimin se në këtë konflikt administrativ, 

duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për këto arsye: 

 

Nga provat e administruara në këtë konflikt administrativ, nga DUD-at kontestues të 

Doganës se Kosovës, deklarimeve në padi, shkresat e lëndës, aktvendimi kontestues, dhe 

deklarimeve në seancën e shqyrtimit kryesor, Gjykata ka gjetur se nuk është kontestues 

fakti se paditësi ka paraqitur DUD-at R-67863/02.12.2017, dhe R-73136/23.12.2017 të 

ZBD Prishtinë, me ç‘rast të njëjtit janë proceduar, duke u ri-vlerësuar bazuar në metodën 

e 6-të. Jo kontestuese mbetet edhe fakti se subjekti në procedurë-këtu paditësi ka ushtruar 

ankesë pranë Doganës së Kosovës, e për të cilën ankesë Dogana e Kosovës fillimisht ka 

sjellë Aktvendimin nr.01.3.2.2/893 të datës 22.01.2017, të cilin aktvendim Gjykata 

Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni Fiskal, me 

aktgjykimin e A.nr.272/18 të datës 09.03.2020, e ka anuluar dhe lëndën e ka kthyer në 

rishqyrtim dhe rivendosje. Ndërsa e paditura Dogana e Kosovës në ri-procedurë duke 

vendosur sipas aktgjykimit të lartcekur, me datë 17.09.2020 ka sjell Aktvendimin 

nr.07.3/893-2017, si akt administrativ përfundimtar i nxjerrë në procedurën 



  
 

4 (6)  

  

administrative në shkallë të dytë, me të cilin e ka aprovuat pjesërisht si të bazuar kërkesën 

e subjektit në procedurë “G...” sh.p.k – Prishtinë për rishqyrtimin e DUD-ave të lartcekur, 

dhe është vërtetuar se për DUD-at R-67863/02.12.2017, dhe R-73136/23.12.2017 të 

ZBD Prishtinë, kthimi i mjeteve është bërë sipas vendimit Nr.07.3/893 të datës 

22.01.2017, e ndaj të cilit vendim paditësi me padinë e datës 19.10.2020 ka iniciuar 

kontestin tregtar administrativ pranë kësaj gjykate. 

 

Nga ekzaminimi i vendimit kontestues, Gjykata konstaton se e paditura Dogana e 

Kosovës ka konstatuar se kërkesa për rishqyrtimin e DUD-ave të lartcekur është 

pjesërisht e bazuar, duke theksuar se Sektori i Pranimit Qendror nuk ka vepruar drejtë 

kur gjatë vlerësimit të mallit lëndor, për disa artikuj është bazuar në metodën e gjashtë 

të vlerësimit-neni 35 të KDA-së, në të dhënat e disponueshme-zhdoganimet e 

mëhershme, dhe si çmime referente për mallra të ndryshme duke mos u përshtatur 

përshkrimit, llojit, etj, është bazuar në disa Deklarata Unike Doganore ku nuk 

harmonizohet përshkrimi i mallit, lloji, po ashtu në procesin e vlerësimit të mallit 

potencohet se disa çmime janë marrë nga sistemi COGNOS pa specifikuar se cilat janë 

ato deklarata, ndryshe një konstatim i tillë i përgjithshëm duke u thirrur vetëm se janë 

bazuar në CODNOS pa u specifikuar detajisht e bënë të pamundur për organin e ri 

shqyrtues të gjej se në çka është bazuar zyrtari me rastin e vlerësimit të mallit. 

Gjithashtu, e paditura Dogana e Kosovës ka theksuar se Sektori i Pranimit Qendror nuk 

ka vepruar drejtë kur gjatë rivlerësimit të DUD-it R-67863 të datës 02.12.2017 tek 

emërtimi i parë është referuar në deklaratën unike doganore R-6725 të datës 

01.11.2017, pasi që ky DUD nuk është gjetur në sistemin ASYCUDA, ndryshe Dogana 

e Kosovës pas analizimit të shënimeve ka gjetur se mallra me çmime më të ulëta janë 

gjetur të zhdoganuara në DUD-in R-4853 të datës 28.08.2017, gjithashtu në emërtimin 

e gjashtë është hasur në zhdoganime për mallra të ngjashme në DUD-at R-15584 të 

datës 17.06.2016, R-16832 të datës 20.06.2017, R-12675 të datës 02.06.2017, për 

emërtimin 19 janë gjetur zhdoganime nga vetë subjekti në procedurë R-73136 të datës 

23.12.2017, ndërsa për DUD-in kontestues R-73136 të datës R-73136 të datës 

23.12.2017 janë bërë analiza ku rezulton se janë gjetur zhdoganime për mallrat e 

ngjashme por me çmime më të ulëta të zhdoganuara si, për emërtimin e dytë të 

Deklaratës Unike Doganore për referencë është marrë çmimi R-242/09.01.2018, për 

emërtimin 13 është marrë për referencë R-3890/15.07.2019, për emërtimin 21 për 

referencë është marrë R-27409/07.06.2017, për emërtimin e 22 për referencë është 

marrë R-64580/17.11.2017, andaj, rivlerësimet e lartcekura nga Zyra e Pranimit 
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Qendror konsiderohen se janë jo të sakta dhe të pa bazuara në mallra të ndryshme nga 

ato kontestuese.  

 

Po ashtu, Dogana e Kosovës ka theksuar se aty ku ka gjetur se subjektit i ishte 

mbivlerësuar malli lëndor, Dogana ka aprovuar kërkesën e palës, mirëpo e ka parë të 

pamundur që subjektit ti pranohet vlera e mallit në tërësi, sepse subjekti ka deklaruar 

vlera më të vogla nga sa do të duhej ti paraqiste, kjo për shkak se Dogana në vazhdimësi 

përcjellë çmimet për mallrat lëndore. 

 

Gjykata nga aktvendimi kontestues nr.07.3/893-2017 i datës 17.09.2020 i Doganës së 

Kosovës, vëren se i njëjti përmban të meta të cilat e pengojnë vlerësimin e ligjshmërisë 

së tij. Nga aktvendimi i lartcekur Gjykata vëren se i njëjti nuk përmban elementet nga 

neni 47 të Ligji Nr. 05/L-031, Për Procedurën e Përgjithshme Administrativ i cili në 

parasheh strukturën dhe elementet e detyrueshme të aktit administrativ të shkruar, ku 

me paragrafin 1 përcaktohet se 1. Akti administrativ i shkruar përmban: 1.1. pjesën 

hyrëse, që tregon emrin e organit publik që ka nxjerrë aktin, bazën ligjore, emrin e atij 

të cilit i drejtohet akti, shënim të shkurtër të lëndës së procedurës dhe datën e nxjerrjes; 

1.2. pjesën urdhëruese (dispozitivin), që tregon çfarë është vendosur si dhe afatin, 

kushtin, detyrimin dhe shpenzimet e procedurës, nëse është i zbatueshëm. 

Dispozitivi mund të ndahet edhe në më shumë pika. Shpenzimet e procedurës 

përcaktohen në pikë të veçantë të dipozitivit. 1.3. pjesën arsyetuese (në vijim: 

arsyetimin); 1.4. pjesën përmbyllëse, që tregon kohën e hyrjes në fuqi të aktit, 

informatat për mjetet juridike, përfshirë organin publik apo gjykatën ku paraqitet mjeti 

juridik administrativ apo gjyqësor, formën e mjetit, afatin përkatës dhe mënyrën e 

llogaritjes së tij (këshillën juridike). Në rast kur ushtrimi i ankesës administrative, sipas 

ligjit, nuk pezullon zbatimin e aktit administrativ, pjesa përmbyllëse gjithashtu duhet të 

përmbajë këtë informacion, si dhe bazën ligjore për një përjashtim të tillë. Prandaj, në 

këtë kuptim e në mbështetje të dispozitave ligjore si më lartë, Gjykata vlerëson se, 

vendimi kontestues i organit të paditur nuk përmban elementet e aktit administrativ 

ashtu siç parashihet me dispozitat ligjore te lartcekura, kjo për faktin se dispoziviti i të 

njëjtit është i paqartë dhe i pakuptueshëm, sepse nga i njëjti nuk mund të kuptohet se 

çka është aprovuar dhe çka është refuzuar. Pra në dispozitivin e aktvendimit të 

kontestuar vetëm thuhet se aprovohet pjesërisht kërkesa e subjektit në procedurë “G...” 

sh.p.k-Prishtinë, për rishqyrtimin e vendimeve R-67863 të datës 02.12.2017 dhe R-

73136 të datës 23.12.2017, të ZBD Prishtinë, dhe vërtetohet se për Deklaratat Unike 
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Doganore R-67863 të datës 02.12.2017 dhe R-73136 të datës 23.12.2017, të ZBD 

Prishtinë, kthimi i mjeteve është bërë sipas vendimit nr.07.3/893 të datës 22.01.2018, 

pa përcaktuar se për cilën pjesë është bërë kthimi mjeteve, dhe për cilën pjesë është 

refuzuar një gjë e tillë.  

 

Prandaj, gjykata duke pasur parasysh faktin se këto të meta janë të atilla që e pengojnë 

vlerësimin e ligjshmërisë së aktit të kundërshtuar, pa eliminimin e të cilave nuk mund 

të shkohet tutje dhe duke u bazuar në autorizimet nga neni 43 par.2 të LKA-së e aprovon 

padinë e paditësit, e anulon aktvendimin e kontestuar, dhe lëndën e kthen në rishqyrtim 

dhe rivendosje, duke e obliguar organin e paditur që në kuptim të nenit 65 të Ligjit për 

Konfliktet Administrative, në afat prej 30 ditësh në ri procedurë të veproj sipas 

vërejtjeve të dhëna në këtë aktgjykim, dhe pasi t’i mënjanoj të metat e cekura, të merr 

vendim të drejtë e të bazuar në ligj, duke specifikuar qartë në dispozitiv se çka është 

aprovuar pjesërisht dhe çka është refuzuar. 

 

Duke  u bazuar në të dhënat e lartcekura, Gjykata konform dispozitave ligjore të nenit 

43, par 2,  e 46, par 1 dhe 2, të LKA-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS 

Dhomat e shkallës së parë, Departamenti Fiskal 

 KF.nr.145/22 datë 13.01.2023  

 

Zyrtari Ligjor                                                                         Gj y q t a r i, 

Albert Haliti                                                                   Fisnik NULI 

_____________________                                                    _________________                                                                                 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditësh nga marrja e të 

njëjtit, dhomave të shkallës së dytë, përmes dhomave të shkallës së parë të kësaj gjykate.  


