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REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA 

 

                                                                                                                         KF.nr.186/22  

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 ‘’H...’’ – SH.P.K me seli në Prishtinë, të cilën sipas autorizimit e 

përfaqëson Shoqëria e Avokatëve’ ’SCLR Partners’’ – SH.P.K, - Prishtinë kundër të 

paditurit Dogana e Kosovës me seli në Prishtinë, duke vendosur lidhur me padinë e 

paditësit për anulimin e vendimi, objekt kontesti kamatë, me vlerë të kontestit 3,700.83 

euro, në seancën e shqyrtimit gjyqësor kryesor-publik të mbajtur në prezencën e 

përfaqësuesit të autorizuar të palës paditëse Gentiana Behluli dhe përfaqësuesit të 

autorizuar të palës së paditur A.H,  me datë 19.01.2023, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit ‘’H...’’ – SH.P.K me seli në Prishtinë, të 

cilën sipas autorizimit e përfaqëson Shoqëria e Avokatëve ’’SCLR Partners’’ – 

Prishtinë, si e pa bazuar. 

II. MBETËT NË FUQI vendimi nr. 07.3/711/2014 dt. 22.03.2016, 

01.3.2.3/7799/06.05.2021 i datës 04.06.2021, i Doganës së Kosovës me seli në 

Prishtinë.   

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

A r s y e t i m 

 

Paditësi paditësit ‘’H...’’ – SH.P.K me seli në Prishtinë, të cilën sipas autorizimit e 

përfaqëson Shoqëria e Avokatëve ’’SCLR Partners’’ – SH.P.K, me padinë e paraqitur në 
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Gjykatë me datë 08.07.2021, ka iniciuar kontestin tregtar - administrativ kundër vendimit 

nr. 07.3/711/2014 dt. 22.03.2016, 01.3.2.3/7799/06.05.2021 i datës 04.06.2021, të Doganës 

së Kosovës, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të Kodit Doganor, vërtetim të 

gabuar të gjendjes faktike, aplikim të gabuar të së drejtës materiale, mos llogaritjes së 

kamatë-vonesës për mjetet monetare që janë mbajtur nga Dogana e Kosovës konform nenit 

292 par. (b), pika (i) të KDA-së, duke kërkuar nga gjykata që të aprovohet padia e 

parashtruar në tërësi dhe të obligohet Dogana e Kosovës që paditësit t’ia paguajë edhe 

kamatën e grumbulluar. Në seancën gjyqësore të datës 19.01.2023, përfaqësuesja e 

autorizuar e palës paditëse deklaron se: ‘Mbesim në tërësi si në të theksuarat në padi dhe 

kërkesëpadi. Ekspertizën financiare kemi pranuar, të cilën e pranojmë pa vërejtje. 

Konsiderojmë se baza ligjore e kësaj padie është e drejtë pasi e paditura nuk ka vepruar 

sipas nenin 292 par 2 i KDA-së sipas të cilit qartësisht thuhet se një rast se një çështje 

përfundon në favor të subjektit, e paditura duhet të kthej edhe kamatën ligjore, e qe ne 

rastin konkret është e qarte se e paditura nuk ka vepruar në pajtim me këtë dispozitë ligjore. 

Prandaj ,me të drejtë paditësi kërkon nga e paditura kthimin e kamatës ligjore në shumën 

e përcaktuar nga ekspertiza financiare. Nuk konsiderojmë se është e nevojshme prezenca e 

ekspertes financiare në këtë seancë dhe i propozojmë gjykatës që të mbaj seancë edhe në 

mungesë të prezencës së ekspertes financiare. Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 

 

E paditura, në përgjigjen në padi të datës 10.01.2022, ka kundërshtuar në tërësi padinë e 

paditësit si të  pabazuar, duke theksuar se e paditura ka zbatuar në tërësi dispozitivin e 

aktgjykimit të lartpërmendur dhe se dispozitivi i aktgjykimit nuk ka obliguar të paditurën 

që lidhur me këto çështje t’ia kthej edhe kamatën, andaj mbi bazën e kësaj për të paditurën 

kjo çështje tanimë konsiderohet çështje e gjykuar. Ndërsa në seancën e shqyrtimit kryesor 

përfaqësuesi i autorizuar i të paditurit ka deklaruar se : ceket shumë qartë se Dogana e 

Kosovës aktvendimin e kontestues me të cilin është aprovuar kërkesa e paditësit, konform 

aplikimit të aktgjykimit A.nr.590/16 i dt:19.09.2019, me të cilin i është kthyer paditësit 

shuma e cekur prej 8,645.81 Euro në emër të detyrimeve të paguara më tepër për DUD-in 

R-9496/13.05.2014, ku diapozitivi i aktgjykimit është i qartë dhe nuk e ka obliguar të 

paditurën që lidhur me këtë çështje paditësit t’ia paguaj kamatën, andaj edhe kjo çështje 

konsiderohet si çështje e gjykuar. Me aktvendimin kontestues Dogana e Kosovës vetëm ka 
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zbatuar aktgjykimin e gjykatës sipas kërkesës së palës së datës 06.05.2021 dhe kërkesë e 

palës ka qenë zbatimi i aktgjykimit A.nr.590/16 i dt:19.09.2019 i vërtetuar me aktgjykimin 

AA.nr.963/19 i dt:19.03.2021 dhe kthimi i mjeteve sipas këtyre aktgjykimeve në shumë të 

përgjithshme prej 8,645.81 Euro. Shpenzimet e procedurës nuk i kërkon. 

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, Gjykata në procedurën e 

provave të shqyrtimit kryesor-publik të datës 19.01.2023, ka administruar provat dhe atë: 

Aktvendimet nr.07.3/711/2014 i dt:22.03.2016, 01.3.2.3/7799/06.05.2021; Përgjigja në 

padi e dt:10.01.2022; Aktgjykimet A.nr.590/16 i dt:19.09.2019 dhe AA.nr.963/19 i 

dt:19.03.2021; Ekspertiza financiare e dt:10.06.2022; Kërkesa e ushtruar në Doganën e 

Kosovës nr.7799/06.05.2021; 

 

Gjykata vlerësoi ligjshmërinë e vendimit kontestues, thënieve në padi, përgjigje në padi, 

shkresave të lëndës në këtë kontest tregtar - 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, i Ligjit për Procedurën Kontestimore 

(LPK-së), dhe arriti në përfundimin se në këtë kontest tregtar - administrativ, duhet 

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

 

Nga provat e administruara në këtë kontest tregtar - administrativ, deklarimeve në ankesë-

Padi, shkresave të lëndës, vendimit kontestues, dhe deklarimeve në seancën e shqyrtimit 

gjyqësor, gjykata ka gjetur se nuk është kontestuese fakti se Gjykata Themelore në 

Prishtinë, Departament për çështje Administrative, Divizioni Fiskal me Aktgjykimin A. nr. 

590/16 të datës 19.09.2019, ka aprovuar padinë e këtu paditësit, ka anuluar Aktvendimin 

nr. 07.3/711/2014 të datës 22.03.2016 të Doganës së Kosovës, dhe e ka obliguar të 

paditurën Dogana e Kosovës që këtu paditësit t’ia kthej mjetet e paguara më tepër në emër 

të takave doganore importuese në vlerë prej 8,645.81 euro. Tutje nuk është kontestues as 

fakti se Aktgjykimi si më lartë është vërtetuar me Aktgjykimin e Gjykatës së Apelit AA. 

Nr. 936/19 të datës 19.03.2021. 
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Nuk është kontestues as fakti se këtu paditësi pasi plotfuqishmërisë së Aktgjykimin A. nr. 

590/16 të datës 19.09.2019, me Aktgjykimin e Gjykatës së Apelit AA. Nr. 936/19 të datës 

19.03.2021, i është drejtuar Doganës së Kosovës me kërkesën nr. 7799/06.05.2021, ku ka 

kërkuar zbatimin e aktgjykimit A. nr. 590/16 të datës 19.09.2019të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë, Departament për çështje Administrative, Divizioni Fiskal, që këtu paditësit ti 

kthehen mjetet monetare në shumën e përgjithshme prej 8,645.81 euro.  

 

Nuk është kontestues as fakti se Dogana e Kosovës  duke vepruar sipas kërkesës së këtu 

paditësit nr. 7799/06.05.2021 dhe Aktgjykimit A. nr. 590/16 të datës 19.09.2019, i 

vërtetuar me Aktgjykimin e Gjykatës së Apelit AA. Nr. 936/19 të datës 19.03.2021, ka sjell 

Aktvendimin nr. 07.3/711/2014 dt. 22.03.2016, 01.3.2.3/7799/06.05.2021 i datës 

04.06.2021, sipas të cilit Aktvendim vetëm ka ekzekutuar dispozitivin e Aktgjykimit A. nr. 

590/16 të datës 19.09.2019. 

 

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

duke vepruar sipas kërkesës së këtu paditësit nr. 7799/06.05.2021 dhe Aktgjykimit A. nr. 

590/16 të datës 19.09.2019, i vërtetuar me Aktgjykimin e Gjykatës së Apelit AA. Nr. 

936/19 të datës 19.03.2021, ka sjell Aktvendimin nr. 07.3/711/2014 dt. 22.03.2016, 

01.3.2.3/7799/06.05.2021 të datës 04.06.2021, sipas të cilit Aktvendim e paditura vetëm 

ka ekzekutuar dispozitivin e Aktgjykimit A. nr. 590/16 të datës 19.09.2019. 

 

Gjykata vlerëson si të pa bazuar pretendimin e paditësit se e paditura ka qenë e obliguar që 

përveç kthimit të shumës së përgjithshme të detyrimeve doganore të llogarisë edhe kamatën 

e grumbulluar deri në momentin e zgjidhjes së këtij kontesti, kjo bazuar në nenin 292, 

paragrafi (b), pika (i), e KDA-së, kjo për faktin se e paditura Dogana e Kosovës me 

Aktvendimin kontestues nr. 07.3/711/2014 dt. 22.03.2016, 01.3.2.3/7799/06.05.2021 i 

datës 04.06.2021, nuk ka vendosur qoftë si organ i shkallës së dytë mbi bazën e Ankesës 

në procedurë administrative qoftë sipas Aktgjykimit të Gjykatës kompetente në Rigjykim-

Rivendosje për të drejtën e palës këtu paditësit për kthimin e mjeteve të paguara më tepër 

në emër të deklaratës unike Doganore 9496/13.05.2014, në mënyrë që të mund të aplikohen 

neni 292, paragrafi (b), pika (i), e KDA-së, por vetëm ka ekzekutuar dispozitivin e 
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Aktgjykimit A. nr. 590/16 të datës 19.09.2019, të vërtetuar me Aktgjykimin e Gjykatës së 

Apelit AA. Nr. 936/19 të datës 19.03.2021. 

 

Gjykata ka elaboruar dispozitën ligjore nga neni 292, i KDA-së Kodi 03/L-109, ku thuhet 

se “Në rast se çështja zgjidhet përfundimisht në instance të fundit sipas mjetit te ushtruar 

në favor”, paragrafi (b) “Të Apeluesit, Dogana duhet që”, pika  (i), “të rikthejë çdo detyrim 

të importit apo eksportit të paguar më tepër bashkë me kamatën e grumbulluar deri në 

momentin e zgjidhjes së kontestit nëse është e aplikueshme”. Nga interpretimi i drejtë i 

kësaj dispozite Gjykata ka gjetur se kjo dispozitë aplikohet si e tillë në rastet kur Dogana e 

Kosovës në shkallë të dytë aprovon kërkesën për kthim të mjeteve qoftë sipas ankesës së 

palës në procedurë administrative qoftë në rivendosje-rigjykim sipas Aktgjykimit të 

Gjykatës, mirëpo sipas vlerësimit të kësaj gjykatë kjo dispozitë ligjore nuk gjen zbatim në 

rastet kur çështja zgjidhet përfundimisht me vendim meritor nga vet gjykata, e nëse kjo 

gjykatë kompetente nuk ka vendosur edhe për kamatën, ngase gjykata në procedurën e 

vlerësimit të Ligjshmërisë së aktit administrativ të kontestuar vepron brenda kufijve të 

kërkesës, kjo sipas nenit 44, par 1, të LKA-së Ligji 03/L-202.  

 

Gjykata nga Aktgjykimi A. nr. 590/16 i datës 19.09.2019, ka gjetur se nuk ka vendosje 

meritore nga Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departament për Çështje Administrative, 

Divisioni Fiskal edhe lidhur me kamatën ligjore, andaj në këtë rast edhe e paditura Dogana 

e Kosovës duke qenë e lidhur me këtë aktgjykim vetëm ka zbatuar dispozitivin e të njëjtit, 

kjo vërtetohet edhe nga kërkesa e këtu paditësit nr. 7799/06.05.2021. 

 

Për të vërtetuar konstatimet e cekura si në arsyetimin e vendimit kontestues dhe 

pretendimet e paditësit të paraqitura në padi dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, Gjykata sipas 

propozimit të autorizuarit të palës paditëse përmes aktvendimit A.nr.1129/21 të datës 

08.02.2022 ka caktuar ekspertizë financiare në këtë kontekst tregtar administrativ me 

eksperten financiare M.M e cila ka pasur për detyrë të llogarisë kamatën e grumbulluar nga 

data e pagesës së borxhit doganore deri në datën e kthimit. 
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Gjykata vlerësoi se ekspertiza i përmban elementet e nevojshme të dhëna mbi bazën e 

njohurive profesionale, mirëpo meqë baza juridike e kërkesëpadisë nuk ekziston atëherë 

edhe ekspertiza është e panevojshme në këtë rast andaj edhe gjykata nuk u lëshua më tej 

në elaborim dhe vlerësim të të njëjtës. 

 

Gjykata vendos për çështjen e kontestit tregtar - administrativ në bazë të fakteve të 

vërtetuara në procedurë administrative, në vështrim të nenit 43, paragrafi 1, të LKA-se. 

Nga provat e administruara në këtë kontest tregtar - administrativ gjykata nuk ka mundur 

të vërtetoj një gjendje tjetër faktike nga ajo e  vërtetuar nga ana e organit të paditur, kjo për 

faktin se paditësi në këtë kontest tregtar-administrativ ka dështuar që të prezantojë provat 

me të cilat do të mbështet pretendimet e tija në padi, për arsye se është obligim i palës 

paditëse që të prezantojë para Gjykatës faktet me të cilat e mbështet kërkesën e tij. 

 

Rrjedhimisht, Gjykata vlerëson se aktvendimi i kontestuar është i qartë dhe i kuptueshëm 

dhe përmban arsye të mjaftueshme për faktet vendimtare, të cilat i pranon edhe kjo Gjykatë, 

duke vlerësuar se edhe e drejta materiale është zbatuar drejtë. Gjykata konstaton se në këtë 

çështje administrative, drejtë është vërtetuar gjendja faktike nga e cila del se nuk është 

cenuar ligji në dëm të paditësit, andaj pretendimet e paditësit nuk i aprovoi, sepse i vlerësoi 

pa ndikim në vërtetimin e një gjendje tjetër faktike nga ajo që është vërtetuar nga ana e 

organit të paditur. Prandaj, mbi këtë gjendje të fakteve, shkresave të lëndës dhe 

administrimit të provave, gjykata konstaton se paditësi në këtë kontest tregtar-administrativ 

nuk ka arritur që të paraqes fakte mbi të cilat e mbështet kërkesën e tij, ngase edhe me 

nenin 7.1 të LPK-së, përcaktohet se “Palët kanë për detyrë të paraqesin të gjitha faktet mbi 

të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet 

e tilla”. Ndërsa me nenin 319.1 të LPK-së përcaktohet se “Secila nga palët ndërgjyqëse ka 

për detyrë të provoje faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e veta”. Andaj, 

pranë një gjendje të tillë faktike gjykata vlerëson se vendimi nr. 07.3/711/2014 dt. 

22.03.2016, 01.3.2.3/7799/06.05.2021 i datës 04.06.2021, i të paditurës Dogana e 

Kosovës-Departamenti i Ankesave, me të cilin vetëm është zbatuar Aktgjykimi A. nr. 

590/16 i datës 19.09.2019, është plotësisht i drejtë dhe i bazuar në dispozitat ligjore në fuqi. 
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Vendimi për shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 64, të LKA-së. 

 

Duke  u bazuar në të dhënat e lartcekura, Gjykata konform dispozitave ligjore të 46, par 1 

dhe 2, të LKA-së, Ligji nr.03/L-202 për Konfliktet Administrative, vendosi si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS 

Dhomat e shkallës së parë, Departamenti Fiskal 

KF.nr.186/22 datë 19.01.2023 

 

Zyrtar 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 


