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K.Dh.Sh.II.nr.24/2023 

 

GJYKATA KOMERCIALE – Dhomat e Shkallës së Dytë, në kolegjin e përbërë nga 

gjyqtarët Dren Rogova, kryetar i kolegjit, Franciska Zhitija - Ymeri dhe Krenar Berisha, 

anëtarë,  në konfliktin administrativ të paditësit-propozuesit NTP “A....G....”, me seli në 

Ferizaj, të cilën me autorizim e përfaqëson Shoqëria e Avokatëve “SCLR Partners”, me seli në 

Prishtinë, kundër të paditurës - kundërpropozuesit Dogana e Kosovës në Prishtinë, me bazë 

juridike anulimi i aktvendimit me propozim për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit kontestues 

të paditurës, duke vendosur lidhur me ankesën e të paditurës – kundërpropozuesit, të ushtruar 

kundër Aktvendimit të Gjykatës Komerciale Dhoma e Shkallës së Parë – Departamenti Fiskal 

KF.nr.355/2022 të datës 15.12.2022 në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 19.01.2023, mori 

këtë: 

 

A  K  T  V E N  D  I  M 

  

REFUZOHET si e pabazuar ankesa e të paditurës – kundërpropozuesit Dogana e Kosovës, me 

seli në Prishtinë e datës 21.12.2022, ndërsa Aktvendimi i Gjykatës Komerciale Dhoma e 

Shkallës së Parë – Departamenti Fiskal KF.nr.355/2022 të datës 15.12.2022, VËRTETOHET   

 

A r s y e t i m 

 

Me aktvendimin e ankimuar të Gjykatës Komerciale Dhoma e Shkallës së Parë – Departamenti 

Fiskal KF.nr.355/2022 të datës 15.12.2022, në pikën I. të dispozitivit  është aprovuar si i 

bazuar propozimi – kërkesa e paditësit-propozuesit NTP “A....G....”, me seli në Ferizaj,  për 

shtyrjen e ekzekutimit të aktit administrativ – vendimit nr.01.3.2.2/17449 të datës 28.10.2021 

të Doganës së Kosovës dhe në pikën II. të dispozitivit është shtyer ekzekutimi i vendimit 

nr.01.3.2.2/17449 të datës 28.10.2021 të Doganës së Kosovës, deri në vendosjen e këtij 

kontesti tregtar – administrativ me vendim përfundimtar gjyqësor. 

 

Kundër këtij aktvendimi në afatin ligjor ka ushtruar ankesë kundërpropozuesi Dogana e 

Kosovës, për shkak të shkeljeve esenciale të procedurës kontestimore . Sipas ankesës 

kundëpropozuesi ka pretenduar se aktvendimi i ankimuar është përfshirë me shkelje ligjore 

pasi që gabimisht i është referuar Nenit 22 par. 2 të Ligjit për Konfliktet Administrative, ngase 

sipas kësaj dispozitë e cila i referohet shtyrjes së ekzekutimit të aktit administrativ, një gjë të 

tillë mund ta bëjë vetëm organi administrativ – duke e kontestuar kështu mundësinë e gjykatës 

që të vendos për shtyrjen e ekzekutimit të aktit administrativ. Më tej e kanë kundërshtuar 

vendimin e atakuar pasi që fare nuk janë theksuar faktet vendimtare lidhur me vendosjen nga 

gjykata e shkallës së parë. Me ankesë Dogana e Kosovës ka propozuar që Dhoma e Shkallës së 

Dytë e Gjykatës Komerciale  të aprovoj ankesën si të bazuar, të prishet ose të ndryshohet 

aktvendimi i atakuar, dhe të refuzohet padia për shtyrjen e ekzekutimit në tërësi si e pabazuar, 

ose t’i kthehet lënda gjykatës së shkallës së parë në rivendosje dhe rishqyrtim.  

 

Kolegji i Dhomave të Shkallës së Dytë të Gjykatës Komerciale, pas shqyrtimit të shkresave të 

lëndës dhe pretendimeve ankimore, vlerësoi ligjshmërinë e aktvendimit të  ankimuar në kuptim 
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të nenit 13 par. 6 të Ligjit 08/L-015 për Gjykatën Komerciale dhe Nenit 194 të LPK-së, dhe 

gjeti se: 

 

Ankesa është e pabazuar.  

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësi - propozuesi, me datë 13.12.2021, ka inicuar në 

gjykatën e shkallës së parë konfliktin administrativ ndaj aktvendimit të Doganës së Kosovës 

nr.01.3.2.2/17449 të datës 28.10.2021 sipas të cilit ishte refuzuar kërkesa e paditësit për 

rishqyrtimin e aktvendimit të Sektorit të Procedurave dhe Autorizimeve – Departamenti i 

Akcizës, Tarifës, Origjinës dhe Proceudrave i datës 20.08.2021, me të cilin aktvendim paditësit 

i është revokuar autorizimi me nr. WH164 për importin e mallrave nën regjimin pezullues IM7. 

Ndërkaq, me datë 12.12.2022 paditësi ka parashtruar kërkesë për shtyrjen e ekzekutimit të 

aktvendimit të paditurës Dogana e Kosovës nr.01.3.2.2/17449 të datës 28.10.2021. 

 

Dhoma e Shkallës së Parë, Departamenti Fiskal, i Gjykatës Komerciale me aktvendimin e 

atakuar KF.nr.355/2022 të datës 15.12.2022, e ka aprovuar si të bazuar propozimin – kërkesën 

e paditësit-propozuesit NTP “A....G....”, me seli në Ferizaj, dhe e ka shtyrë ekzekutimin e 

vendimit nr.01.3.2.2/17449 të datës 28.10.2021 të Doganës së Kosovës, deri në vendosjen e 

këtij kontesti tregtar – administrativ me vendim përfundimtar gjyqësor. 

 

Kolegji i Dhomave të Shkallës së Dytë të Gjykatës Komerciale, duke u nisur nga gjendja e tillë 

e çështjes, pranon në tërësi si të drejtë dhe të ligjshëm qëndrimin e gjykatës së shkallës së parë. 

Kjo për faktin se paditësi në propozimin e parashtruar në gjykatë, e ka bërë të besueshme 

pretendimin e tij se me ekzekutimin e vendimit të paditurës, i njëjti do t’i sillte dëm i cili 

vështirë do të riparohej dhe se shtyrja nuk është në kundërshtim me interesin publik, e as që 

shtyrja do t’i sillte ndonjë dëm eventual palës kundërshtare në këtë fazë të procedurës Andaj, 

gjykata gjatë vlerësimit të propozimit të paditësit për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të 

kontestuar, i ka vlerësuar drejtë shkaqet për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit dhe i ka zbatuar 

dispozitat ligjore të nenit 22 par. 6 të Ligjit për Konfliktet Administrative. 

 

Me këtë dispozitë ligjore është paraparë që shtyrja mund të bëhet: nëse ekzekutimi i aktit 

administrativ do t’i sillte dëm paditësit, i cili vështirë do të riparohej, kurse shtyrja nuk është në 

kundërshtim me interesin publik, e as që shtyrja do ti sillte ndonjë dëm palës kundërshtare 

përkatësisht personit të interesuar.  

 

Në rastin konkret, nga faktet e çështjes rezulton se e paditura me aktvendimin e ankimuar e ka 

refuzuar  kërkesën e paditëses për rishqyrtim të aktvendimit të datës 20.08.2021 dhe e kishte 

lënë në fuqi aktvendimin nr. 04.1.5/20976/27.10.2021 i lëshuar nga Sektori i Procedurave dhe 

Autorizimeve – me të cilin paditëses i është revokuar autorizimi WH164 për importin e 

mallrave nën regjimin pezullues IM7. Dogana e Kosovës deri te vendimi i ankimuar ka ardhur 

nën pretendimin se subjekti në procedurë – paditësi ka deklaruar origjinën e mallit sipas MSA, 

derisa pas verifikimit të origjinës nga Dogana e Kosovës se bëhet fjalë për origjinë jo të saktë 

Andaj, Dogana bazuar në Nenin 15 par. 2 të Kodit Doganor dhe Akcizave të Kosovës, ka 

vendosur që t’i revokojë paditësit autorizimin për depo doganore.   

 

Duke i marrë parasysh këto pretendime ankimore të propozuesit- paditësit, në ankesë, të cekura 

më gjerësisht si në ankesë,  ndaj aktvendimit të gjykatës së shkallës së parë, Kolegji vlerëson se 

te njëjtat janë jo të vërtetuara, të pamjaftueshme dhe jo bindëse për tu aprovuar ankesa dhe për 

tu lejuar shtyrja e ekzekutimit të vendimit të atakuar deri në vendosjen sipas padisë së paditësit. 

Ngase edhe  vlerësimi i Kolegjit, është se nuk janë përmbushur kushtet ligjore për shtyrjen e 
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ekzekutimit të vendimit të ankimuar, siç parashihet në nenin 22 par.2 dhe 6 të LKA-së. Sepse, 

kërkesa tërësisht është e mbështetur në faktet që kanë të bëjnë me çështjen kryesore, për të cilat 

gjykata do të vendosë në mënyrë meritore pas administrimit të provave dhe shqyrtimit të 

kërkesëpadisë për anulimin e vendimit të kontestuar, por të cilat tani nuk janë me ndikim për 

vlerësimin e besueshmërisë së kërkesës për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të kontestuar.  

 

Mbi këtë gjendje të fakteve Kolegji gjen se gjykata e shkallës së parë, në mënyrë të drejtë ka 

vërtetuar gjendjen faktike, duke konstatuar se propozuesi vlerën e taksave të pezulluara prej 

70,000.00 € e ka pasur të mbuluar me garancinë 100%. Për më tepër, propozuesi për 

kundërvajtjen doganore të shqiptuar me aktvendimin 03.1.7-2020-237 të datës 26.02.2020 ka 

kryer obligimin kundërvajtës duke paguar shumën prej 1,000 € në afatin kundërvajtës prej 15 

ditësh. Po ashtu, Kolegji vlerëson se gjykata e shkallës së parë drejtë ka zbatuar dispozitat 

procedurale dhe materiale, me rastin e aprovimit të kërkesës së paditësit, me të cilën ka kërkuar 

shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të Doganës së Kosovës 

 

Sipas Kolegjit të Dhomave të Shkallës së Dytë, gjykata e shkallës së parë me të drejtë ka 

arsyetuar se shtyrja e ekzekutimit të vendimit në këtë fazë të procedurës nuk i sjell asnjë dëm të 

paditurës, respektivisht lënia në fuqi e vendimit të Doganës për revokimin e autorizimit të 

paditurës për importin e mallrave nënë regjimin pezullues, do ta dëmtonte aktivitetin tregtar të 

propozuesit i cili si aktivitet primar e ka importin e mallrave – gjë që mos-shtyrja e ekzekutimit 

do të kishte impakt të drejtpërdrejtë në veprimtarinë afariste të paditësit dhe eventualisht mund 

t’i shkaktojë dëm deri në marrjen e vendimit meritor në këtë çështje administrative. 

 

Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 209 par.1 nën (b) të LPK-së, u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktvendimi. 

   

GJYKATA KOMERCIALE 

Dhomat e shkallës së dytë 

Kom.Dh.shk.II.nr.24/2023, me datë 19.01.2023 

 

 

Kryetari i Kolegjit 

 Dren Rogova 

 

 


