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III.EK.nr. 349/2018 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

gjyqtaren Franciska Zhitia-Ymeri duke vendosur në çështjen juridike kontestimore të paditësit 

S. sh.p.k, me seli në P. të cilin e përfaqësoj sipas autorizimit Q. Z., kundër të të paditurës Dogana 

e Kosovës, me seli në Prishtinë, të cilin e përfaqësoj sipas autorizimit me shkrim Xh. K., objekt 

i kontestit kompensim dëmi real dhe fitimit të humbur, pas përfundimit të seancës së shqyrtimit 

kryesor të mbajtur datën 11.11.2019, në prani të të autorizuarit të palës paditëse dhe te te 

autorizuarit të palës së paditur, ndërsa pas marrjës së fjalës përfundimtare me shkrim nga palët 

në procedurë, me datën 22.11.2019, merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. REFUZOHET si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësit S.sh.p.k, me seli në P., e paraqitur kundër 

të paditurës Dogana e Kosovës, me seli në Prishtinë, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet e 

paditura që në emër të dëmit material për shkak të shfrytëzimit të rimorkios me qira t’ia paguaj 

shumën prej 168.875.00 €, ndërsa në emër të kompensimit të dëmit në formë të fitimit të humbur 

për shkak të vonesave në shitjen e mallit t’ia paguaj shumën prej 60,247.44 €,të gjitha këto në 

shumën e përgjithshme prej 229,122.44 €, me kamatë ligjore në shkallën prej 8 % në vit duke 

filluar nga data e shkaktimit të dëmit të pretenduar e deri në pagesën definitive, brenda afatit prej 

7 ditësh nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja S. sh.p.k, me seli në P. me datën 22.06.2018, në këtë gjykatë ka parashtruar padi kundër 

të paditurës Dogana e Kosovës, me seli në Prishtinë, ku ka  kërkuar që e paditura që t’ia 

kompensoj dëmin material dhe fitimin e humbur për shkak të vlerësimit të pa rregullt të mallrave 

në doganë.  

 

Pala paditëse përmes te autorizuarit të saj gjatë seancave dëgjimore ka qëndruar pranë 

kërkesëpadisë, ka theksuar se pala e paditur ka bërë vlerësimin e mallrave në bazë të vlerës së re 

doganore në bazë të metodës gjashtë, i pa kënaqur me vendimin e palës së paditur ka parashtruar 

kërkesë për rishikim të vendimit tek Drejtori i Përgjithshëm i të paditurës e kundër vendimit të 

drejtorit ka parashtruar padi pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti Administrativ. 

Me aktgjykimin A.nr.1762/15, i është aprovuar kërkesëpadia dhe në procedurë të rivendosjes e 
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paditura ka marrë vendimin me numër 07.3/956,958 e ka aprovuar ankesën e tij për rishikim te 

vendimit të Zyrës së Brendshme Doganore dhe ka lejuar kthimin e shumës prej 3,994.04 €, në 

xhirollogari të tij. Ka shtuar se gjatë kësaj procedure së rivlerësimit të mallit ka qenë në 

mbikëqyrje të palës së paditur edhe se ka kërkuar nga e paditura që t’i lejohet shkarkimi i mallit 

në terminalin e doganës, ngase kamioni ku ka qenë malli i vendosur ka qenë pronë e 

transportuesit nga Irani dhe se pala do të  ngarkohet me autoditë në shumën prej 175.00 €, në 

ditë, mirëpo pala e paditur këtë kërkesë e ka refuzuar. Meqenëse pala e paditur ka marrë 

aktvendim ku e ka aprovuar ankesën rezulton se me veprimet e veta i ka shkaktuar dëm të 

konsiderueshëm material, ngase nga malli i ndaluar nuk ka mundur që ta realizoj profitin e 

planifikuar e po ashtu e ka detyruar që t’ia paguaj shumën prej 4,000.00 €, në emër të rivlerësimit 

të mallit.   

 

Pala paditëse në fjalën përfundimtare ka theksuar se nga provat e shqyrtuara është vërtetuar baza 

juridike e kërkesëpadisë, është vërtetuar se si rezultat i veprimeve të palës së paditur i është 

shkaktuar dëm i konsiderueshëm material. Ka shtuar, se pala paditëse ka bërë vlerësimin e mallit 

të paraqitur para doganës, mirëpo këtë vlerësim paditësja e ka kontestuar ku me vendimin e palës 

së paditur është vërtetuar se vlerësimi është bërë pa të drejtë dhe se gjatë kësaj periudhe i janë 

shkaktuar shpenzime që lidhen me qiranë e krijuar për pagesë për shfrytëzimin e rimorkios, e po 

ashtu i është shkaktuar edhe fitim i humbur ngase i është shkaktuar vonesë në shitjen e mallit. 

Po ashtu, pala e paditur e ka detyruar që për shkak të rivlerësimit të mallit t’ia paguaj shumën 

prej 4,000.00 €.  Me tutje ka shtuar se duke ju referuar raportit të ekspertizës financiare rrjedh 

se dëmi real i shkaktuar për shkak të pagesës së qirasë është në shumën prej 168,875.00 €. 

Përmes provave te prezantuara dëshmohet se në emër të qirasë së rimorkios palës së tretë ia ka 

paguar shumën prej 45,000.00 €, dhe se i tërë detyrimi në emër të qirasë së rimorkios kap shumën 

prej 175.000.00 €, andaj edhe i ka propozuar gjykatës që ta aprovoj kërkesëpadinë dhe me 

aktgjykim ta detyroj palën e paditur që në emër të dëmit real t’ia paguaj shumën prej 168.875.00 

€, ndërsa në emër të fitimit të humbur shumën prej 60,247.44 €, në shumën e përgjithshme prej 

229,122.44 €. 

 

Shpenzimet e procedurës kontestimore i ka kërkuar dhe i ka specifikuar. 

 

Pala e paditur nëpërmjet të autorizuarit të saj përmes përgjigjes në padi dhe në seancat dëgjimore 

të mbajtura e ka kundërshtuar kërkesëpadinë e paditësit, ka theksuar se kjo çështje juridike 

kontestimore nuk është në kompetencën e kësaj gjykate, ka shtuar se pretendimi i palës paditëse 

i dhënë në padi është pretendim i pa bazuar, ngase Dogana e Kosovës nuk ia ka ndalë mallin e 

tij, andaj edhe nuk ka për detyrim kompensimin e dëmit eventual. Importuesit me rastin e 

doganimit të mallit paraqiten në doganë dhe se Dogana duke u bazuar në dispozitat ligjore ka të 

drejtë të bëjë rivlerësimin e mallit dhe nëse importuesi është i pa kënaqur ka të drejtë në ankesë.  

Duke u bazuar në dispozitat ligjore në rastin e gabimeve në vlerësim të mallit importuesit i 

kthehen sasia e parave të paguara më tepër, rrjedhimisht pretendimi i palës paditëse se gjoja 

Dogana ia ka ndalur mallin është pretendim i pa bazuar ngase me asnjë akt nuk mund ta vërtetoj 

këtë pretendim e po ashtu edhe pretendimi në lidhje me dëmin eventual në formë të fitimit të 

humbur është i pa bazuar.  

 

Pala e paditur edhe në fjalën përfundimtare e ka kontestuar kërkesëpadinë, ka theksuar se nga 

provat e shqyrtuara nuk është vërtetuar baza juridike e kërkesëpadisë, ngase duke u bazuar në 

dispozitat ligjore është detyrim i çdo importuesi që të bëje pagesën e detyrimeve doganore. Në 

rastin konkret ka qenë përgjegjësi e importuesit që të marrë mallrat dhe pastaj nëse është i pa 

kënaqur ka mund të vazhdoj me procedurat e ankesave. Pretendimi i palës paditëse në lidhje me 

dëmin eventual është i pa bazuar, ngase në rastet kur vërtetohet së është paguar me shumë në 
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Doganë, importuesit i kthehet sasia e parave të paguara me tepër në emër të zhdoganimit të 

mallit. Nga raporti i ekspertizës financiare të punuar në këtë çështje juridike kontestimore është 

vërtetuar se kërkesëpadia e palës paditëse është e pa bazuar andaj edhe i ka propozuar gjykatës 

që kërkesëpadinë ta refuzoj si të pa bazuar.Shpenzimet e procedurës kontestimore nuk i ka 

kërkuar. 

 

Gjykata në seancën e datës 11.11.2015, ka administruar provat e lëndës siç janë: aktgjykimi i 

Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Administrative me 

nr.A.nr.1762/2015, kontratën për qiranë e rimorkios e dt.29.09.2015, si dhe urdhër pagesat për 

qiranë e rimorkios te dt. 21.11.2018, 08.11.2018, 22.08.2018, 01.08.2018, 28.12.2018 dhe 

21.06.2018, kërkesa për shkarkim të mallit drejtuar Doganës e dt.28.09.2015, aktvendimi i 

lëshuar nga pala e paditur me dt.22.05.2018, flet dalja e dt.22.05.2018, ekspertiza gjyqësore 

financiare e punuar nga eksperti V. Y., aktvendimi i lëshuar nga Dogana me dt.27.09.2015, 

konkluzioni i datës 04.11.2015, kundërshtimi mbi procesin e rivlerësimit i dt.28.09.2015, urdhër 

kthimi i mjeteve i dt.28.05.2018, si dhe DUD-at, me përgjigje në padi, detajet e vlerësimit të 

paditësit nga ATK-ja.  

 

Gjykata me rastin e vendosjes lidhur me çmuarjen e të gjitha provave të prezantuara nga palët 

ndërgjyqëse është bazuar në dispozitat e nenit 8 paragrafi 1 dhe paragrafi 2 të Ligjit për 

Procedurën  dhe Kontestimore të Kosovës dhe gjeti se;Ishte jo kontestuese se pala paditëse ka 

importuar mallra nga shteti i Iranit, ku pala paditëse mallrat e importuara i ka paraqitur për 

doganim dhe se pala e paditur ka konstatuar vlerën e deklaruar duke caktuar vlerë të re doganore. 

Duke u bazuar në nenin 35 të Kodit Doganor ka bërë vlerësimin e mallrave sipas metodës 6 te 

vlerësimit të mallrave. 

 

-Kundër këtij vendimi për vlerësimin e mallrave pala paditëse ka parashtruar kërkesë për 

rishqyrtim të vendimeve R-38628 dhe R-39542, e cila kërkesë është refuzuar nga pala e paditur. 

 

-Kundër vendimit për refuzimin e rivlerësimit pala paditëse ka inicuar konflikt administrativ, 

nga aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Administrative, 

A.nr.1762/15, gjykata ka gjetur se gjykata e ka aprovuar kërkesëpadinë e palës paditëse dhe është 

anuluar vendimi i palës së paditur me numër 07.3/956,958, dhe lënda është kthyer në rivendosje 

pranë palës së paditur. 

 

-Nga vendimi 07.3/956,958, gjykata ka gjetur se pala e paditur duke vepruar sipas aktgjykimit 

të gjykatës në rishqyrtim e ka aprovuar kërkesën e palës paditëse për rishqyrtim të vendimeve 

R-38623 dhe R-39542, të Zyrës së Brendshme dhe palës paditëse i janë kthyer mjetet e paguara 

më tepër në shumën prej 3,994.04 €.Pala paditëse ka pretenduar se për shkak të kërkesës për 

rivlerësim të mallit i është dashur që mallin ta mbajë të ngarkuar në kamionin te cilin e ka pasur 

me qira dhe se për këtë ka paguar qira mujore duke u bazuar në kontratën e qirasë të cilën e ka 

pasur të lidhur. Po ashtu i është shkaktuar edhe dëm në formë të fitimit të humbur ngase nuk ka 

mundur që ta realizoj fitimin në treg për shkak se mallin e ka pasur të ndaluar. Në anën tjerë pala 

e paditur ka theksuar se me asnjë vendim nuk ia ka ndaluar mallin dhe se nuk ka bazë për 

kompensim të dëmit eventual të shkaktuar.  

 

-Gjykata me propozimin e palës paditëse ka nxjerr ekspertizën financiare,nga e cila rezulton se 

vlera e shfrytëzimit të rimorkios për periudhën 29.09.2015 deri me datën 22.05.2018, është në 

shumën prej 168,875.00 €. Sa i përket mallit eksperti ka theksuar se malli nuk ka pësuar dëm në 

aspektin kualitativ dhe kuantitativ. Sipas ekspertit vlera e dëmit në formë të fitimit të humbur 
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për shkak të pamundësisë së shitjes së mallit në kohë dhe me këto mjete te rrisë fuqinë  e tij 

blerëse është në shumën prej 60,247.44 €. 

 

Objekt i shqyrtimit nga gjykata ishte baza juridike e kërkesëpadisë, pala paditëse ka kërkuar 

kompensimin e dëmit material që lidhet me qiranë e rimorkios, ngase gjatë periudhës së 

rivlerësimit mallin e ka pasur të ngarkuar në rimorkio të cilën e ka pasur me qira. Në emër të 

shfrytëzimit të rimorkios është në detyrim në shumën prej 168,875.00 €. Po ashtu, edhe dëmi i 

konstatuar nga eksperti financiar në formë të fitimit të humbur në shumën prej 60,247.44 €, për 

shkak të pa mundësisë së shitjes së mallit në kohë. Në lidhje me kërkesëpadinë e palës paditëse 

pala e paditur e ka kontestuar kërkesëpadinë ka theksuar se në procedurën e rivlerësimit palës 

paditëse i janë paguar shumat e tepërta të paguara dhe se nuk ka kurrfarë detyrimi tjetër, ngase 

mallin nuk ia ka ndaluar dhe se dëmi eventual nuk mund t’i atribuohet veprimeve të tij. 

 

Gjykata pas administrimit të provave duke iu referuar dispozitës së  nenit 292 te Kodit Doganorë 

të Kosovës ku është e përcaktuar detyrimi i palës së paditur se te aplikuesit Dogana duhet që: të 

rikthej çdo detyrim të importit apo ekspertit të paguar me tepër bashkë me kamatën e 

grumbulluar deri në momentin e zgjidhjes së kontestit, nëse diçka është kthyer pronarit është 

shitur ose asgjësuar, atëherë Dogana duhet t’ia kthej shumën ekuivalente të shumës së paguar 

nga pronari për kthimin e gjërave, nëse gjësendi është shitur, atëherë duhet t’ia kthej shumën 

ekuivalente me të ardhurat nga shitja ose nëse sendi është asgjësuar, shumën ekuivalente me 

vlerën e tregut të atij gjësendi në momentin e konfiskimit. Në rastin konkret, gjykata ka gjetur se 

pala paditëse ka parashtruar për doganim mallin e importuar dhe se nuk është pajtuar me metodën 

e aplikuar nga Dogana e Kosovës, me rastin e doganimit, ku edhe kundër këtij vendimi ka 

parashtruar ankesë e pastaj ka inicuar edhe konflikt administrativ pranë Gjykatës kompetente, 

dhe përfundimisht pala e paditur duke vepruar sipas rekomandimeve të aktgjykimit të gjykatës 

ka nxjerrë vendimin me numër 07.3/956,958, ku edhe e ka bërë rivlerësimin e mallit dhe duke u 

bazuar në dispozitën e lartë cekur te Kodit Doganor palës paditëse ia ka kthyer shumën prej 

3,994.04 €, në emër të pagesës së tepër në emër të doganimit të mallit duke u mbështetur në 

dispozitën e lartë cekur të Kodit Doganor. 

  

Objekt i shqyrtimit nga gjykata ishte edhe çështja e kompensimit të dëmit të parashtruar nga pala 

paditëse.Përgjegjësia për kompensimin e dëmit është e përcaktuar me nenin 136 të LMD-së, ku 

është  e përcaktuar se kush i shkakton tjetrit dëmin ka për detyrë ta kompensojë, në qoftë se nuk 

provon se dëmi ka lindur pa fajin e tij. Pastaj me nenin 173 të LMD-së është përcaktuar se “i 

dëmtuari ka drejtë për kompensimin dëmit të thjeshtë dhe për kompensimin e fitimit të humbur, 

dhe se dëmi duhet të kompensohet në mënyrë të plotë ashtu që gjendja materiale e dëmtuesit të 

sillet atje ku do të ishte po të mos kishte veprim dëmtues.Kështu sipas nenit 136 të LMD-së,në të 

cilën parashihet se për të ekzistuar përgjegjësia për shpërblimin e dëmit duhet të përmbushen 

kushtet e përgjegjësisë, të ekzistoj përgjegjësia e të paditurit, të ekzistojë fakti dëmtues dhe dëmi 

të shkaktuar si dhe kundërligjshmëria e veprimit me të cilën është shkaktuar dëmi.  

Ndërsa sipas nenit 138 të LMD-së, obligimi për kompensimin e dëmit ekziston vetëm në rastet 

që vërtetohet se dëmi është shkaktuar me fajin e dëmtuesit dhe nëse dëmtuesi ka marrë veprim 

(masa) për parandalimin e dëmit apo zvogëlimin e tij, andaj kjo gjykatë vlerëson se në rastin 

konkret paditësi me veprimet e veta  ka shkaktuar këto dëme e jo nga veprimet e të paditurit dhe 

se paditësi nuk ka ofruar ndonjë provë se a e ka ndërmarrë ndonjë masë për parandalimin e dëmit.  

 

Ekzistimi i përgjegjësisë, lidhja kauzale e drejtpërdrejt ndërmjet veprimeve të të paditurës, dëmit 

të pësuar dhe marrja e masave preventive përbëjnë elemente thelbësore për tu krijuar baza 
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juridikë për kërkimin e kompensimit të dëmit dhe fitimit të humbur,andaj,rrjedhimisht nga provat 

e shqyrtuara në këtë çështje juridike kontestimore e sidomos duke ju referuar vendimeve në 

lidhje me rivlerësimin e mallrave, gjykata ka gjetur se pala e paditur nuk mbanë përgjegjësi për 

kompensimin e dëmit. Deri të ky konstatim gjykata ka ardhur për faktin se pala e paditur me 

asnjë vendim nuk ia ka ndalur mallin palës paditëse dhe se meqenëse nuk  ia ka ndaluar mallin 

në fjalë edhe nuk mban përgjegjësi për kompensim të dëmit eventual. Rrjedhimisht duke u bazuar 

në faktet dhe rrethanat e lartë cekura gjykata ka ardhur në përfundimin se kërkesëpadia e palës 

paditëse me të cilën ka kërkuar që të detyrohet pala e paditur që t’ia kompensoj dëmin material 

dhe dëmin në formë të fitimit të humbur është e pa bazuar, andaj edhe të njëjtën e ka refuzuar në 

tërësi si të pabazuar. 

Gjykata  e ka shqyrtuar edhe çështjen e kompetencës së ngritur nga pala e paditur në seancën e 

datës 11.11.2019, mirëpo pas shqyrtimit të provave të lëndës e duke pasur parasysh edhe kërkesat 

e palës paditëse me padi, ka ardhur në përfundimin se kjo çështje juridike kontestimore bie në 

kompetencën lëndore të këtij departamenti, siç është e përcaktuar me nenin 13 të Ligjit për 

Gjykatat e Kosovës.Deri të ky konstatim gjykata ka ardhur duke u bazuar në faktin se në rastin 

konkret kemi të bëjmë me dy persona juridike dhe se pala paditëse me padi ka pretenduar se i 

është shkaktuar dëm për shkak të qëndrimit të mallit në doganë,ku në këto raste duke u bazuar 

në dispozitat ligjore kompetent është ky departament. 

 

Vendimi e vet në lidhur me shpenzimet e procedurës kontestimore gjykata vendosi duke u bazuar 

në nenin 452.1. të KPK-së është përcaktuar se pala e cila e humb procesin gjyqësor ka për detyrë 

qe t’ia kompensoj palës kundërshtare gjyqëfituese shpenzimet procedurale. Meqenëse, pala e 

paditur si palë gjyqe fituese nuk ka kërkuar shpenzimet e procedurës kontestimore, gjykata 

vendosi që secila palë t’i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

Përfundimisht gjykata duke u bazuar në gjendjen faktike të vërtetuar dhe në dispozitat e nenit 

136,nenit 138 dhe nenit 173 të LMD-së, si dhe nenit 143 paragrafi 1  të LPK-së, ka vendosur si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

       -Departamenti për Çështje Ekonomike- 

III.Ek.nr.349/2018 me datë 22.11.2019 

                                                                                                                       Gjyqtarja 

 Franciska Zhitia-Ymeri 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Ndaj këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta e ankesës në afatin kohor 

prej 7 (shtatë) ditëve, duke llogaritur nga dita e pranimit të tij, duke iu drejtuar Gjykatës së Apelit 

në Prishtinë përmes kësaj gjykate. 
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