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AA.nr.242/2021 

                                                                                                       

 

           GJYKATA E APELIT E KOSOVËS -Departamenti për Çështje Administrative, në 

kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: Ramiz Kuqi, kryetar, Delushe Halimi dhe Gani Avdiu, 

anëtarë, me zyrtarin ligjor Visar Gashi, procesmbajtës, në konfliktin administrativ sipas padisë 

së paditësit “C...” sh.p.k me seli në Prishtinë, kundër të paditurës Administrata Tatimore e 

Kosovës në Prishtinë - Divizioni i Ankesave, me bazë juridike anulim i licencës, duke 

vendosur lidhur me ankesën e paditësit, paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në 

Prishtinë - Departamenti për Çështje Administrative – Divizioni Fiskal, A.nr.1861/2019, të 

datës 09.02.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 08.06.2021, mori këtë: 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

  

      Refuzohet si e pa bazuar ankesa e  paditësit “C...” sh.p.k me seli në Prishtinë, ndërsa 

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

Divizioni Fiskal, A.nr.1861/2019, i datës 09.02.2021, vërtetohet. 

 

 

A  r  s  y  e  t  i  m   

 

 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje 

Administrative - Divizioni Fiskal, A.nr.1861/2019, të datës 09.02.2021, është refuzuar si e pa 

bazuar kërkesëpadia e paditësit “C...” sh.p.k me seli në Prishtinë. Ndërsa mbetet në fuqi 

vendimi nr.238/2019, i datës 04.07.2019, i Departamentit të Ankesave të Administratës 

Tatimore të Kosovës në Prishtinë. 

 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ka ushtruar ankesë përfaqësuesi ligjor i 

paditësit, Drejtori Menaxhues M.J.nga Prishtina, për shkak të: shkeljes thelbësore të 

dispozitave procedurale, dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale. Me propozim që të 

ndryshohet aktgjykimi i ankimuar, ashtu që të anulohet vendimi i të paditurës ATK-Divizioni i 

Ankesave në Prishtinë, nr.238/2019, i datës 04.07.2019, dhe vendimi-njoftimi i Drejtorit të 

Drejtorisë së Lojërave të Fatit të ATK-së në Prishtinë, me numër të referencës:07/43-2019 i 

datës 03.05.2019, pasi është në kundërshtim me nenin 46 dhe nenin 31 të Kushtetutës, dhe të 

mbetet në fuqi licenca nr.35/2017, e lëshuar me datën 12.10.2017 nga ATK-ja, për subjektin 

“C...” sh.p.k, në Prishtinë, me NRB:........... dhe NRF:..........., dhe të lejohet aktiviteti i saj 
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afarist. Ose, nëse Gjykata e Apelit nuk është e sigurt për përputhshmërinë e dispozitave të nenit 

1 dhe 2 të Ligjit Nr.06/L-155 për Ndalimin e Lojërave të Fatit me Kushtetutën e Republikës së 

Kosovës, paditësi propozon që para nxjerrjes së aktgjykimit lidhur me këtë rast, bazuar në 

nenin 113.8 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ti referohet Gjykatës Kushtetuese 

vlerësimi i përputhshmërisë së këtij Ligji, me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. 

 

Gjykata e Apelit shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e ankimuar, pretendimet 

ankimore dhe pas vlerësimit të tyre në kuptim të nenit 49 të LKA, nenit 81.H të Ligjit për 

Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Administratën Tatimore dhe Procedurat nr.03/L-222, 

lidhur me nenin 194 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), të aplikueshëm sipas nenit 

63 të Ligjit për Konfliktet Administrative ( LKA ), gjeti se: 

 

Ankesa është e pa bazuar. 

 

 Nga shkresat e lëndës rezulton se me vendimin e kundërshtuar nr.238/2019, të datës 

04.07.2019, të Administratës Tatimore të Kosovës - Divizionit të Ankesave, është refuzuar si e 

pa bazuar ankesa nr.238/2019 e datës 03.06.2019, e subjektit në procedurë “C...” sh.p.k, me 

NRF:600241963, me pronar M.H., me adresë Rr. “...” – Prishtinë, në mbështetje të nenit 132/2 

të Ligjit Nr.05/L-131 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, në lidhje me paragrafin 2 

të nenit 89 të Ligjit Nr.03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat.  

 

Paditësi i pakënaqur me vendimin e Administratës Tatimore të Kosovës – Divizioni i  

Ankesave, ka ushtruar padi për konflikt administrativ me datën 05.08.2019, me pretendim se i 

njëjti është i paligjshëm.  

 

Gjykata e shkallës së parë, pas shqyrtimit të padisë së paditësit paraqitur kundër 

vendimit nr.238/2019, të datës 04.07.2019, të Administratës Tatimore të Kosovës - Divizionit 

të Ankesave në Prishtinë, si dhe pas administrimit të provave si në procesverbal të shqyrtimit 

kryesor, e duke u bazuar edhe në provat dhe dëshmitë e tjera të lëndës, bie aktgjykimin e 

ankimuar me të cilin kërkesëpadinë e paditësit e refuzon si të pa bazuar, duke lënë në fuqi 

vendimin e lartcekur të Administratës Tatimore të Kosovës në Prishtinë. Me arsyetim se 

gjykata vlerëson se  e paditura e ka zbatuar drejtë ligjin material, dhe se pretendimet e paditësit 

nuk i aprovoi, pasi që të njëjtat i vlerësoi si të pa ndikim në vërtetimin e një gjendje tjetër 

faktike nga ajo që është vërtetuar nga ana e organit administrativ. 

 

Qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së parë, si të rregullt dhe të bazuar në ligj në 

tërësi e pranon edhe kjo gjykatë, për arsye se aktgjykimi i ankimuar nuk është përfshirë me 

shkelje qenësore të dispozitave të Ligjit për Konfliktet Administrative, të cilat shkelje gjykata e 

shkallës së dytë i heton sipas detyrës zyrtare në bazë të nenit 194 të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore, të aplikueshëm sipas nenit 63 të Ligjit për Konfliktet Administrative. Gjykata e 

shkallës së parë duke vlerësuar ligjshmërinë e aktvendimit të kontestuar në kuptim të nenit 44 

par.1 të Ligjit për Konfliktet Administrative, dhe nenit 81G të Ligjit Nr.04/L-102 për 

Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, 

në drejtim të thënieve në padi, në përgjigje në padi, provave të administruara në seancë 

gjyqësore si dhe pas shqyrtimit të shkresave të tjera të lëndës me të drejtë ka konstatuar se 

kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar. 

 

Sa i përket pretendimeve ankimore në ankesë për shkelje thelbësore të dispozitave të 

procedurës, këto pretendime nuk qëndrojnë, pasi që aktgjykimi i ankimuar nuk përmban 

shkelje esenciale të dispozitave procedurale, meqë gjykata ka shqyrtuar padinë, fillimisht e ka 
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dërguar padinë përfaqësuesit të së paditurës në përgjigje në padi, pastaj ka caktuar seancën e 

shqyrtimit kryesor, ka nxjerr prova të mjaftueshme, që do të thotë se gjatë vlerësimit gjykata e 

shkallës së parë nuk ka bërë shkelje të dispozitave procedurale të LKA-së. 

 

Ndërsa sa i përket pretendimeve tjera ankimore se gjykata e shkallës së parë gabimisht 

ka konstatuar se ajo vendos vetëm në bazë të Ligjit, sepse sipas Kushtetutës të gjitha gjykatat 

kanë obligim të zbatojnë Kushtetutën para ligjeve, dhe kanë për qëllim të zbatojnë edhe 

vendimet e Gjykatës Evropiane. Pastaj se, në rastin konkret pasi që është duke u zhvilluar kjo 

procedurë gjyqësore, kur vlerësohet se vendimi i atakuar i ATK-së, duhet të vlerësohet shkelja 

kushtetuese e ngritur nga paditësi, dhe nëse ka konflikt në mes të Ligjit për Ndalimin e 

Lojërave të Fatit dhe Kushtetutës, duhet bazuar në Kushtetutë dhe Konventë e cila zbatohet 

direkt në Kosovë, konform nenit 22 të Kushtetutës. Këto pretendime ankimore ky kolegj nuk i 

aprovoi, sepse gjykata e shkallës së parë me rastin e shqyrtimit të padisë së paditësit ka nxjerrë 

prova të mjaftueshme të cilat vërtetojnë se pretendimet e paditësit janë të pa bazuara, ngase të 

njëjtat janë në kundërshtim me gjendjen faktike të vërtetuar nga ana e organit të paditur, dhe në 

kundërshtim me provat në shkresat e lëndës, meqë vendimi i organit administrativ i të paditurës 

është në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi. Ngase gjykata e shkallës së parë me të drejtë ka 

konsideruar se e paditura ka vepruar drejtë kur me Njoftimin mbi Revokimin e Licencës të 

datës 03.05.2019, ka njoftuar paditësin se në zbatim të dispozitave të nenit 1 të Ligjit Nr.06/L-

155 për Ndalimin e Lojërave të Fatit, i revokohet Licenca nr.35/2017 e lëshuar me datën 

12.10.2017. Këtë veprim të paditurës gjykata me të drejtë e ka konsideruar si të drejtë, sepse në 

këtë rast e paditura ka pasur obligim që të zbatoj Ligjin në fjalë, i cili ka hyrë në fuqi me datën 

10.05.2019. Po ashtu, gjykata e shkallës së parë me të drejtë i ka konsideruar si të pa bazuara 

pretendimet e paditësit se nuk është vepruar sipas rregullave të procedurës, dhe nuk është 

vërtetuar drejtë gjendja faktike, si dhe nga faktet e vërtetuara është nxjerrë  konkluzion jo i 

drejtë në pikëpamje të gjendjes faktike. Ndërsa pretendimet se është aplikuar dispozita e nenit 

1 të Ligjit Nr.06/L-155 për Ndalimin e Lojërave të Fatit, në kundërshtim me normat specifike 

të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, konkretisht neni 46 të Kushtetutës që Garanton 

mbrojtjen e pronës, dhe nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës Evropiane për Lirinë Themelore, 

si dhe me vendimet e Gjykatës Evropiane për Liritë Themelore, gjykata e shkallës së parë në 

procedurën e konfliktit administrativ me të  drejtë nuk ka mundur që të jap vlerësim lidhur me 

këtë, andaj, gjykata e shkallës së parë në seancën gjyqësore me të drejtë nuk e ka aprovuar 

propozimin e tij që kjo gjykatë gjatë procedimit në konflikt administrativ ti drejtohet Gjykatës 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës për vlerësimin e përputhshmërisë së Ligjit në fjalë me 

Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Andaj, kolegji i kësaj gjykate vlerëson se gjykata e 

shkallës së parë drejtë ka vendosur kur është bazuar në dispozitat e LKA-së, Ligjit Nr.06/L-155 

për Ndalimin e Lojërave të Fatit, si dhe Ligjit Nr.04/L-102 për Ndryshimin dhe Plotësimin e 

Ligjit Nr.03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat. 

 

Nga tërë kjo që u cekë më lartë dhe mbi këtë gjendje faktike, kjo gjykatë konsideron se 

gjendja faktike është vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë ngase nuk është cenuar ligji në 

dëm të paditësit. Prandaj, pretendimet tjera ankimore se gjykata e shkallës së parë përveç që 

nuk ka zbatuar dispozitat kushtetuese, e njëjta ka shkelur edhe nenin 182 par.2 pika n) të LPK-

së, të zbatueshme sipas nenit 63 të LKA-së, dhe nenin 31 të Kushtetutës së Republikës së 

Kosovës, të cilat dispozita kërkojnë që vendimi gjyqësor duhet të arsyetohet. Ky kolegj nuk i 

aprovoi, sepse vlerëson se këto pretendime ankimore janë të pa bazuara, përkatësisht të pa 

argumentuara. Sepse, sipas vlerësimit të kolegjit të kësaj gjykate aktgjykimi i ankimuar i 

gjykatës së shkallës së parë, është i qartë dhe i kuptueshëm, ndërsa në arsyetimin e tij janë 

dhënë arsyet të mjaftueshme për faktet vendimtare të cilat i pranon edhe kjo gjykatë. Andaj, 
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kolegji i kësaj gjykate vlerëson se edhe e drejta materiale është aplikuar drejtë dhe se nuk është 

shkelur ligji në dëm të paditësit. 

 

Duke marrë parasysh se gjykata e shkallës së parë, në mënyrë të drejtë ka zbatuar 

dispozitat procedurale dhe materiale, me rastin e refuzimit të kërkesëpadisë së paditësit, dhe 

lënies në fuqi të vendimit të lartcekur, e pasi që me pretendimet tjera ankimore të përsëritura të 

njëpasnjëshme një aktgjykim i tillë nuk mund të vihet në pyetje, ankesa e paditësit u refuzua si 

e pa bazuar, ndërsa aktgjykimi i ankimuar u vërtetua si i drejtë dhe i ligjshëm. 

   

            Mbi këtë bazë e në mbështetje të nenit 49 të LKA-së, lidhur me nenin 200 të LPK-së, të 

aplikueshëm sipas nenit 63 të LKA-së, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS NË PRISHTINË 

          AA.nr.242/2021, me datë 08.06.2021 

 

 

  Zyrtari Ligjor         Kryetari i kolegjit, 

             Visar Gashi         Ramiz Kuqi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


