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REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA 

 

KF.nr.3/22 

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 “A...” Sh.P.K, me seli në Viti, të cilin sipas autorizimit e 

përfaqëson Bardh Ademaj, Avokat në Prishtinë, kundër të paditurit Administrata Tatimore 

e Kosovës me seli në Prishtinë, duke vepruar sipas padisë së paditësit për anulim vendimi, 

objekt kontesti vlerësim tatimor, në seancën e shqyrtimit gjyqësor kryesor -publik të 

mbajtur, në prani të përfaqësuesit të autorizuar të palës paditëse Avokat Bardh Ademaj, e 

në mungesë të palës së paditur, me datë 19.01.2023 mori, këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditeësit “A...” Sh.P.K, me seli në Viti, të cilin 

sipas autorizimit e përfaqëson Bardh Ademaj, avokat në Prishtinë, si e bazuar. 

II. ANULOHET Pjesërisht vendimi nr.249/2018 i datës 19.07.2018, i Departamentit 

të Ankesave i Administratës Tatimore të Kosovës në Prishtinë dhe atë vetëm në pikën 

lidhur me shpenzimet e pagesës së kamatave për vitin 2014, 2015 dhe 2016, dhe lënda në 

këtë pjesë kthehet në RISHQYRTIM DHE RIVENDOSJE tek e paditura. 

III.  Vlerësimet tjera tatimore sipas Raportit të Kontrollit të datës 03.05.2018, të   

Administratës Tatimore të Kosovës, e të vërtetuara me vendimin kontestues 249/2018 i 

datës 19.07.2018, mbesin të pa ndryshuara. 

IV. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Skeda:Coat_of_arms_of_Kosovo.svg
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A r s y e t i m 

 

Paditësi me padinë e paraqitur në Gjykatë, me datë 30.07.2018, ka iniciuar kontestin 

tregtar- administrativ kundër vendimit nr.249/2018 të datës 19.07.2018 të paditurës 

Administrata Tatimore në Prishtinë, me të cilin është vërtetuar Raporti i Kontrollit i datës 

03.05.2018. Në seancën e shqyrtimit gjyqësor-kryesor, përfaqësuesi i autorizuar i paditësit 

ka deklaruar se për këtë çështje paraprakisht është urdhëruar që të bëhet ekspertiza 

financiare e cila është hartuar nga eksperti i lenisë financiare, megjithatë për të njëjtën kemi 

pasur vërejtje në seancën e datës 10.05.2022 për çka është urdhëruar të bëhet plotësimi i 

ekspertizës financiare. Plotësimin e ekspertizës e kemi pranuar dhe analizuar në tërësi, të 

cilën pjesërisht e pranojmë pasi që në plotësim të ekspertizës është dashur që të llogariten 

harxhimet e karburanteve gjate distribuimit nga pika doganore nëpër pikat e shitjes dhe të 

përfshihen pagesat e kamatave në emër të kredive të lejuara për biznes. Në plotësim të 

ekspertizës janë përfshirë, përkatësisht trajtuar dhe inkorporuar pagesat e kamatave të pa 

llogaritura në emër të kredive për biznes për çka nuk kemi vërejtje megjithatë fare nuk janë 

përfshirë shpenzimet në emër të karburanteve për shpërndarjen e mallit nga pika doganore 

në pikat e shitjes pasi që paditësi posedon mjete të transportit të veta. Ndërsa në fjalën 

përfundimtare ka theksuar se mbetem pranë padisë dhe kërkesëpadisë si dhe precizimeve 

të bëra në këtë seancë me propozim që gjykata: të merr aktgjykim me të cilin aprovohet 

padia si e bazuar, të anulohet vendimi i ATK-së nr.249/18 i dt:21.04.2016, dhe lënda në 

tërësi të kthehet në rivendosje – rishqyrtim tek e paditura – ATK, ashtu qe e njëjta edhe 

njëherë të bëjë vlerësimet për secilin lloj të tatimit për periudhat kontestuese 2014, 2015 

dhe 2016 dhe mbi bazën e të gjeturave edhe nga këto prova të administruara në këtë seancë 

të sjell vendim të drejtë. Shpenzimet e procedurës nuk i kërkon. 

 

E paditura, në përgjigje në padinë të datës 06.12.2019 e konteston në tërësi pretendimet e 

paraqitura në padi të paditësit si të pa bazuara në ligj dhe fakte materiale, dhe vlerëson se 

vendimi i Departamentit të ATK-së, është i drejtë dhe i bazuar në legjislacionin tatimor të 

aplikueshëm, me arsyetim se vlerësimi zyrtar nga inspektorët si dhe vendimi i DA-së, janë 

bërë në harmoni të plotë me legjislacionin tatimor, respektivisht neneve 14, 15 dhe 19 të 

Ligjit Nr.03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, po ashtu edhe nenit 23 
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par.6 të Udhëzimit Administrativ Nr.15/2010 për zbatimin e këtij Ligji. Tutje ka theksuar 

se lidhur me kontestin rreth mos pranimit të shpenzimeve të interesit, ATK konstaton se jo 

të gjitha kreditë janë të lidhura me afarizmin e biznesit, pasi që paditësi ka shpenzime të 

interesit të kredisë si garantues për marrjen e kredisë në vlerë prej 413,867.70 € nga subjekti 

“K...” dhe kjo kredi është paguar si rezultat i falimentimit të subjektit “K...”. Andaj, 

konsiderojmë se kontrolli me shumë të drejtë nuk ka pranuar këto shpenzime të interesit 

për kredinë e një subjekti tjetër, ashtu siç edhe e përcakton legjislacioni tatimor, 

respektivisht neni 9 i Ligjit Nr.03/L-162, si dhe Ligji Nr.05/L-029 për Tatimin në të 

Ardhura të Korporatave, ku citohet “Në përcaktimin e të ardhurave të tatueshme, 

tatimpaguesit i lejohet zbritje nga të ardhurat bruto të paguara ose të bëra vetëm gjatë 

periudhës tatimore në tërësi dhe ekskluzivisht përkitazi me veprimtarinë e tij ekonomike”. 

Andaj, si rezultat i kësaj ATK konstaton që si kontrolli po ashtu edhe DA, me vendimin e 

saj me shumë të drejtë kanë vepruar në këtë rast duke mos pranuar shpenzimet e interesit 

të paraqitura, pasi që është vërtetuar që nuk i përkasin paditësit, dhe nuk është shfrytëzuar 

për qëllime të tij ekonomike. Prandaj, ka propozuar që refuzohet në tërësi si e pa bazuar 

padia dhe kërkesëpadia e paditësit, dhe të vërtetohet si i bazuar vendimi nr.249/2018 i datës 

19.07.2018 i Departamentit të Ankesave. 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 gjyqësor kryesor-publik të datës 19.01.2023, ka administruar provat 

dhe atë: Faturat tatimore nr.1/16 T, 5/16 T, 4/16 T, 3/16 T, 2/16 T, 162/15, Ofertat për 

transport; Konfirmimin nga BKT të dt:23.07.2018; Raportin e kontrollit të dt:03.05.2018; 

Aneksin e përdorimit të kredisë të dt:20.06.2017, Aneksin e kontratës të datës 31.07.2017; 

Vendimin 249/2018 të dt:19.07.2018; Vërtetimin e shpenzimeve bankare i dt:24.03.2015, 

së bashku me konfirmimin e dt:27.03.2015, shpenzimet bankare për vitin 2015 së bashku 

me konfirmimin e dt:29.03.2016, shpenzimet bankare për vitin 2016 së bashku me 

konfirmimin e dt:06.02.2017, Kartelën e klientit për periudhën 01.01.2014 deri 31.12.2014, 

Regjistrin e doganimeve të importit të datës së printimit 13.05.2022, Librin e shitjeve për 

vitin 2014, për vitin 2016, Tabelat – shpenzimet e transportit nga depoja deri tek klientët 

për vitet 2014, 2015 dhe 2016; Kartelën e llogarive e paditësit për vitin 2014, 2015 dhe 

2016, DUD-at: R-11590/26.08.2015, R-21769/29.08.2015, R-21539/27.08.2015, CMR i 
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dt:11.11.201; Përgjigjen në padi të dt:06.12.2019, Ekspertizën financiare të dt:18.02.2022, 

si dhe Plotësimin e ekspertizës financiare të dt:25.11.2022. 

 

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 konflikt administrativ, duhet vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi, për këto arsye: 

 

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

përgjigje padi, shkresave të lëndës, vendimit kontestues, ekspertizës financiare, plotësimit 

të ekspertizës financiare, deklarimeve në seancën e shqyrtimit gjyqësor, Raportit të 

Kontrollit të datës 03.05.2018, Gjykata konstaton se paditura ka kryer kontroll tek paditësi 

për periudha dhe lloje të tatimit si TVSH për periudhën tatimore 01/2015-12/2016, për CD 

për periudhën tatimore 2014-2016, për ËM për periudhën tatimore 01/2015-12/2016, dhe 

CM 01/2015-12/2016, ku pas kontrollit ka rezultuar në ndryshime në të hyra dhe 

shpenzime. Po ashtu, nuk është kontestuese as fakti se subjekti në procedurë ka ushtruar 

ankesë pranë Departamenti të Ankesave të ATK-së, e cila me datën 19.07.2018 ka marrë 

vendimin nr.249/2018, si akt administrativ përfundimtar i nxjerrë në procedurën 

administrative në shkallë të dytë, me të cilin ka refuzuar ankesën e subjektin në procedurë, 

e kundër të cilit paditësi me padinë e datës 30.06.2018, ka iniciuar kontestin tregtar - 

administrativ pranë kësaj gjykate. 

 

Gjykata nga vendimi kontestues vëren se ai përmban të meta të cilat e pengojnë vlerësimin 

e ligjshmërisë së vendimit të kontestuar, të metat e tilla konsistojnë në faktin se arsyetimi 

i vendimit kontestuese nuk përmban arsye mbi faktet vendimtare, të vlefshme për zgjidhjen 

e drejtë të çështjes administrative në shqyrtim, dhe një arsyetim i tillë për Gjykatën është i 

mangët dhe i pa qartë dhe kontradiktor. Gjykata vlerëson se vendimi i atakuar përmban të 

meta të tilla për shkak të cilave nuk mund të shqyrtohet ligjshmëria e tij, dhe si i tillë edhe 

nuk mund të ekzaminohet, e sidomos nëse nuk është konstatuar drejtë gjendja faktike, si 
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dhe kur provat nuk janë të arsyetuara veç e veç dhe të ndërlidhura së bashku, andaj doemos 

edhe është dashur të anulohet. 

 

Gjykata konstaton se vendimi i kontestuar sa i përket shpenzimeve të pagesës së kamatave 

për vitin 2014, 2015 dhe 2016, nuk përmban arsye mbi faktet vendimtare të vlefshme për 

zgjidhjen e drejtë të çështjes në shqyrtim. Në fakt, në vendimin e kontestuar por edhe në 

raportin e kontrollit nuk është vërtetuar drejtë gjendja faktike, sikurse edhe nga faktet e 

vërtetuar është nxjerr konkluzion jo i drejtë në pikëpamje të gjendjes faktike. 

 

 Gjykata vëren se e paditura në vendimin kontestues nuk i ka trajtuar pretendimet ankimore 

të paditësit sa i përket shpenzimeve të e pagesës së kamatave për vitin 2014, 2015 dhe 

2016, por i ka mjaftuar arsyetimi se Departamenti i Ankesave në analizën e Raportit të 

Kontrollit dhe shkresave në dosje të tatimpaguesit konstaton se jo të gjitha kreditë janë të 

lidhura me afarizmin e biznesit, ngase tatimpaguesi ka shpenzime të interesit të kredisë si 

garantues për marrjen e kredisë nga subjekti “K...”, e cila kredi është paguar për shkak të 

falimentimit të tij”, ku në këtë rast subjekti “A...” ka qenë garantues i kredisë në vlerë prej 

413,867.70 €. Prandaj, Departamenti i Ankesave ka konstatuar se kontrolli me të drejtë nuk 

i ka pranuar shpenzimet e interesit të marrë nga subjekti “K...”. Një arsyetim i këtillë i cili 

nuk e ka shpjeguar bazën ligjore dhe faktike të vlerësimit të gjendjes së shpenzimeve të 

pagesës së kamatës për vitet 2014, 2015 dhe 2016, nga ana e të paditurës është i pa 

pranueshëm për gjykatën, dhe si i tillë është i barasvlershëm me mungesën e arsyetimit.   

 

 Gjykata në këtë kontest tregtar administrativ e duke vepruar sipas propozimit të 

përfaqësuesit të autorizuar të palës paditëse ka aprovuar nxjerrjen e provës përmes 

ekspertizës financiare, fillimisht ekspertiza financiare e datës 18.02.2022 nga eksperti Bali 

Morina,  dhe pastaj plotësimi i ekspertizës financiare e datës 25.11.2022 nga i njëjti ekspert. 

Nga vlerësimet dhe konstatimet e nxjerra të ekspertit financiar në ekspertizën financiare 

dhe plotësimin e saj, dhe në shqyrtimin kryesor publik të datës 19.01.2023, është dhënë 

mendimi profesional sipas të cilit “Shpenzimet e kamatave në pasqyra financiare për vitet 

2014, 2015 dhe 2016 janë përfshirë si shpenzime operative të cilat kanë ndryshuar vlerën 

e fitimit/humbjes para tatimit në fitim si dhe vlerën e tatimit në të ardhura në korporata. 
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Tutje ka theksuar se tatimpaguesi ka obligime shtesë dhe atë për TVSH për vitin 2015 në 

vlerë prej 58,760.89 €, ndërsa për vitin 2016 në vlerë prej 36,995.78 €, gjithsejtë 95,756.67 

€. Detyrimi shtesë ndaj TVSH-së është i pa ndryshueshëm edhe me plotësim të ekspertizës 

financiare. Ndërsa ndryshimet në TAK me plotësimin e ekspertizës duke përfshirë kamatat 

e paguara janë për vitin 2014 në vlerë prej 0.00 €, për vitin 2015 në vlerë prej 12,458.83 €, 

dhe për vitin 2016 në vlerë prej 23,635.65 €, gjithsejtë 36,094.48 €, kurse për TMB për 

vitin 2015 në vlerë prej 294, 89 €. Pra, ndryshimi me ATK-Raport Kontrolli të datës 

03.05.2018, ekspertizës financiare të datës 18.02.2022, me plotësim të ekspertizës është 

14,946.29 €, të tatimpaguesi ka paguar detyrim shtesë në TAK më shumë se përllogaritjet, 

pa ndëshkime. 

 

 Në procedurën e kontestit tregtar administrativ gjyqësor, Gjykata duke qenë se bazuar në 

dispozitën nga neni 44, par 1, i LKA-së, ku është përcaktuar qartë se “Ligjshmëria e aktit 

administrativ të kontestuar shqyrtohet nga gjykata brenda kufijve të kërkesës nga padia, 

por nuk obligohet nga shkaqet e padisë”, dhe pasi që përfaqësuesi i autorizuar i këtu 

paditësit në seancën e shqyrtimit gjyqësor kryesor ka propozuar që të aprovohet padia si e 

bazuar, të anulohet vendimi i ATK-së nr.249/2018 i datës 19.07.2018, obligohet e paditura 

edhe një herë në rivendosje që konform ekspertizës financiare dhe plotësimit të ekspertizës 

financiare të datës 25.11.2022 të rregulloj-korrigjoj konstatimet lidhur ndryshimet që 

tatimpaguesi ka paguar detyrime shtesë në TAK, dhe pastaj të merr vendim të drejtë dhe të 

bazuar në ligj. 

 

 Gjykata e mori në tërësi si të bazuar dhe i’a dha besimin e plotë plotësimit të ekspertizës 

financiare të datës 25.11.2022, ngase e njëjta i përmban elementet e nevojshme të dhëna 

mbi bazën e njohurive profesionale, dhe arsye të mjaftueshme të cilat gjykata i vlerësoj si 

të drejta për vërtetimin e fakteve vendimtare në këtë kontest tregtar administrativ, sa i 

përket konstatimit të gjendjes lidhur me shpenzimet e pagesës së kamatave për vitin 2014, 

2015 dhe 2016, si dhe e njëjta është në harmoni me legjislacionin tatimor të aplikueshëm. 

Andaj nga kjo gjendje faktike e konstatuar nga plotësimi i ekspertizës financiare gjykata 

nuk e pranon si të bazuar pretendimin e të paditurës se jo të gjitha kreditë janë të lidhura 
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me afarizmin e biznesit, pasi që paditësi ka shpenzime të interesit të kredisë në vlerë prej 

413,867.70 €, nga subjekti “K...”, dhe kjo kredi është paguar si rezultat i falimentimit të tij.  

 

 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-së. Duke pasur 

parasysh konstatimet e lartcekura, gjykata konkludon se në këtë kontest tregtar 

administrativ ekzistojnë të meta të cilat pengojnë vlerësimin e ligjshmërisë për arsye se në 

vendimin kontestues nuk janë dhënë arsye të bazuara lidhur me konstatimin e shpenzimeve 

të pagesës së kamatave në pasqyra financiare për vitin 2014, 2015 dhe 2016. 

 

 Prandaj, me qellim të konstatimit të drejtë të çështjes, me prova materiale shtesë, lidhur me 

qarkullimin dhe tatimin shtesë për periudhën e kontrollit, si pasojë e ndryshimit të gjendjes 

sipas plotësimit të ekspertizës financiare, e paditura duhet të verifikoj dhe siguroj prova 

shtesë, në mënyrë që konstatimi i dhënë në vendimin kontestues të mbështetet në prova 

materiale. Gjykata kërkon nga e paditura të konstatoj drejtë dhe saktë gjendjen faktike sa i 

përket kësaj pike, ashtu që në rivendosje të marr për bazë të gjeturat nga  ekspertiza 

financiare dhe plotësimi i ekspertizës financiare të punuara nga eksperti financiar  Bali 

Morina, dhe vetëm pas kësaj dhe mbi bazën e kësaj ekspertize të marr vendim meritor në 

këtë çështje. 

 

 Të metat e cekura më lartë pengojnë vlerësimin e ligjshmërisë së vendimit të kontestuar 

dhe në këtë drejtim gjykata e obligon të paditurën që në ri procedurë të veproj sipas 

vërejtjeve të dhëna në këtë aktgjykim, dhe pasi t’i mënjanoj këto të meta të merr vendim 

të drejtë dhe të bazuar në ligj.  

 

 Vlerësimet tjera tatimore sipas raportit të kontrollit të datës 03.05.2018 të Administratës 

Tatimore të Kosovës, e të vërtetuara me vendimin kontestues 249/2018 të datës 

19.07.2018, mbesin të pa ndryshuara, ngase këto të gjetura të të paditurës janë vërtetuar si 

të tilla edhe me ekspertizën financiare të datës 18.02.2022, dhe plotësim ekspertizën 

financiare të datës 25.11.2022, e të cilat nuk janë kundërshtuar nga këtu paditësi fakt këtë 

të cilin e vërteton edhe përfaqësuesi i autorizuar i këtu paditësit në seancën e shqyrtimit 
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kryesor te datës 19.01.2023, dhe atë pas dëgjimit dhe sqarimeve të ekspertit financiar Bali 

Morina, i cili ka sqaruar se :  “Nuk janë ndryshuar obligimet tjera të cilat kanë dalur nga 

raporti i kontrollit të ATK-së, me përjashtim të tatimit në të ardhura të korporatave. 

Harxhimet e karburanteve kanë mbetur të pa ndryshuara nga elaborimi që i është bërë në 

datën e mbajtjes së seancës me 10.05.2022. Harxhimet e karburanteve për transportin e 

brendshëm, i kryen me mjete vetjake, nuk ka pasur dëshmi të mjaftueshme, bindëse, që 

harxhimi i karburantit përtej asaj që është pranuar nga ATK me raport të kontrollit, 20L 

për 100km“, i njëjti pra përfaqësuesi i autorizuar i këtu paditësit shprehimisht thekson se 

“Nuk kemi pyetje për ekspertin dhe as propozime tjera në raport me ekspertizën financiare 

dhe plotësimin e saj”, andaj edhe gjykata nuk është lëshuar më tej në vlerësim dhe elaborim 

të të njëjtave. 

 

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

në procedurë administrative, dhe në vështrim të neneve 43, paragrafi 1, dhe 44, paragrafi 

1, të LKA-se. Në bazë të këtij parimi, Gjykata Ligjshmërinë e aktit administrativ të 

kontestuar e shqyrton brenda kufijve të kërkesës nga padia, andaj edhe e ka të pamundur 

të vendos në mënyrë meritore në këtë kontest tregtar administrativ ngase vet përfaqësuesi 

i paditësit kërkon që lënda të kthehet edhe njëherë në rivendosje tek e paditura por edhe 

për faktin se ekzistojnë të meta të cilat e pengojnë vlerësimin e ligjshmërisë së vendimit të 

kontestuar, andaj e aprovon padinë e paditësit, anulon pjesërisht vendimin e kontestuar në 

pikën që i referohet shpenzimeve të pagesës së kamatave për vitin 2014, 2015 dhe 2016, 

dhe lënda kthehet në rishqyrtim dhe rivendosje në këtë pjesë. Gjykata bazuar në autorizimet 

nga neni 43 par.2 të LKA-së e detyron të paditurën, që në ri procedure të veproj sipas 

vërejtjeve të dhëna në arsyetim të këtij aktgjykimi.  

 

 Vërejtjet e cekura janë të obligueshme për organin e paditur, edhe duke u bazuar në nenin 

65, të Ligjit për Konfliktet Administrative. 

 

 Vendimin që secila palë ti bartë shpenzimet e procedurës, Gjykata e ka mbështetur në 

dispozitat e nenit 64 të LKA-së nr.03/L-202 për Konfliktet Administrative. 
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 Nga sa u tha më lartë, gjykata në pajtim me dispozitat ligjore të nenit 43 par.2, dhe 46 par 

1, 2 dhe 3, të LKA-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS 

Dhomat e shkallës së parë, Departamenti Fiskal 

KF.nr.3/22 datë 19.01.2023 

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.  

 

 


