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Numri i lëndës: 2020:043350 

Datë: 03.09.2021 

Numri i dokumentit:     02140948 

                 

                A.nr.608/20 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni Fiskal, 

me gjyqtarin Krenar Berisha, e me sekretaren juridike Nazife Sheholli, në konfliktin administrativ, të 

paditësit M. me seli në P. kundër të paditurës Dogana e Kosovës në Prishtinë, me bazë juridike: vlerësim 

doganor, në seancën publike të mbajtur me datë 02.09.2021, në prani të përfaqësuesve të autorizuar të 

palëve ndërgjyqës, mori këtë: 

 

    

A K T V E N D I M 

 

 

HUDHET POSHTË padia e paditësit M. seli në P., e ushtruar me datë 09.04.2020, si e ushtruar jashtë 

afatit ligjor 

 

 

  A R S Y E T I M 

 

Me aktvendimin kontestues e paditura ka refuzuar kërkesën e paditësit për rishqyrtimin e vendimit 

nr.R29816 date 24.12.2019 të Zyrës së Brendshme Doganore Interevropa, si të pabazuar.   

 

Paditësi M. me seli në P., përmes përfaqësuesit të autorizuar SH. me padinë e tij datës 09.04.2020 ka 

iniciuar konfliktin administrativ në gjykatë, kundër të paditurës Dogana e Kosovës në Prishtinë, me të 

cilën ka kërkuar aprovimin e kërkesëpadisë, të anulohet aktvendimi i të paditurës nr.06.2/983,997,27 datës 

04.02.2020, ashtu që të detyrohet Dogana e Kosovës që paditësit t,ia kthej mjetet monetare në emër të 

detyrimeve doganore.   

 

Në padinë e tij dhe përmes përfaqësueses të autorizuar në seancën gjyqësore, paditësi deklaron: e paditura 

edhe pas pranimit të Aktgjykimit të Gjykatës së shkallës së parë me nr.A.nr.346/17 dt.12.12.2019, sipas 

të cilit Aktgjykim është aprovuar si e bazuar kërkesëpadia e paditësit dhe është anuluar vendimi i 

kontestuar për sa i përket DUD-it R-29816, dt.24.12.2019, përsëri e ka refuzuar si të pa bazuar kërkesën 

e paditësit për rishqyrtimin e vendimit kontestues. E paditura nuk ka vepruar sipas rekomandimeve të 

Aktgjykimit të lartcekur. E paditura ka arsyetuar se rivlerësimi i mallit është bërë pasi paditësi nuk ka 

deklaruar vlerën reale të mallit, por këtë konstatim e paditura nuk e ka bazuar me prova. E paditura përsëri 

e ka cekur se ka munguar deklarata eksportuese, edhe pse ky dokument nuk është i domosdoshëm të jetë 

prezentë gjatë procedurës së zhdoganimit, gjithashtu e paditura ka cekura në nenin 92 të Udhëzimit 

Administrativ nr.11/2009, edhe pse është e vetëdijshme që nuk ka ndërmarrë asnjë veprim të cilat 

parashikohen në këtë nen. Nga sa u tha konsiderojmë se vendimi i kontestuar është jo ligjor, është marrë 



 Numri i lëndës: 2020:043350 
 Datë: 03.09.2021 
 Numri i dokumentit: 02140948 
 

2 (2)  

 2
0

2
0

:0
4

3
3

5
1

 

me vërtetim të gabuar të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të dispozitave materiale, andaj kërkojmë 

nga kjo gjykatë që të veproi sipas kësaj padie.  

 

E paditura në përgjigje në padi datës 15.04.2021 dhe përmes të autorizuarit në seancën gjyqssore deklaron: 

se e kundërshtojmë në tërsi padin si  të pabazuar. Vendimi i atakuar është marrë konform 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 konform legjislacionit në fuqi dhe në mënyrë të 

drejt ndërsa pala paditëse pretendimet e veta nuk i ka vërtetuar as edhe me një provë të vetme. I autorizuari 

në shqyrtimin gjysësor deklaron: mbetem në tërësi pranë përgjigjes në padi në të cilën e kundërshtojmë 

në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazuar. Kërkojmë nga gjykata që ta bëjë verifikimin 

e paraqitjes së padisë pranë kësaj gjykate, ashtu që të konstatohet a kemi të bëjmë me paraqitjen e padisë 

brenda afatit ligjor.  

 

Gjykata, pas shqyrtimit të padisë së paditësit të parashtruar me datë 09.04.2020, shkresave të lëndës, dhe 

deklarimeve në seancën gjyqësore, ka bërë përllogaritjen e ditëve kalendarike, dhe ka konstatuar se nuk 

mund të veprohet sipas kërkesëpadisë së parashtruar pasi që padia është e ushtruar jashtë afatit ligjor. 

 

Në seancën e shqyrtimit kryesor përfaqësuesja e autorizuar e palës paditëse nuk i ka ofruar gjykatës ndonjë 

provë tjetër materiale me të cilën do të kundërshtonte pretendimet e palës së paditur, se padia është paraqit 

jashtë afatit ligjor.   

 

Nga data 11.02.2020 kur paditësi e ka pranuar dhe nënshkruar vendimin kontestues nr.06.2/983,997,27 

datës 04.02.2020 të Doganës së Kosovës, në vështrim të nenit 3 të Ligjit 04/L-102 për Ndryshimin dhe 

Plotësimin e Ligjit për Administratën Tatimore dhe Procedurat 03/L-222, ka pasur të drejtën që brenda 

30 ditësh nga data e pranimit të vendimit kontestues, të paraqes ankesë-padi në gjykatë.  

 

Mirëpo nga provat e administruara është konstatuar se paditësi nuk ka respektuar këtë afat ligjor prej 30 

ditësh, por i njëjti ka lëshuar këtë afat ligjor dhe me datë 16.03.2020 (dërgesa postare R.), më shumë se 

30 ditë, ka ushtruar padi përmes postës rekomand, në gjykatë e cila sipas dispozitave ligjore të lartcekura 

është e paraqitur jasht afatit ligjor. 

 

Për këtë arsye konform dispozitave ligjore të nenit 81C të Ligjit nr.04/L-102 dhe nenit 34 par. 1 pika 1.1 

të Ligjit për Konfliktet Administrative, u vendos si në dispozitiv të aktvendimit duke e hedhur poshtë 

padinë e paditësit si të ushtruar jashtë afatit ligjor. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Administrative, Divizioni Fiskal 

A.nr.608/20 datë 02.09.2021 

                                                          Gjyqtari, 

                                                                    Krenar Berisha 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditësh nga marrja e të njëjtit, ne Gjykatën e 

Apelit ne Prishtine, përmes kësaj gjykate.   

 


