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Numri i lëndës: 2019:120588 

Datë: 19.06.2020 

Numri i dokumentit:     00975565 

C. nr. 829/18 

 

  GJYKATA THEMELORE NE PEJE, Departamenti i përgjithshëm, sipas gjyqtares 

Merita Baloku ne çështjen  kontestimore te paditëses,  Ministria e Financave –ATK në 

Prishtinë, të cilin e përfaqëson Agron Ndrecaj me autorizim në shkresat e lëndës, kundër te 

paditurit, B B nga P, drejtor i subjektit NNA ,, I të cilët i  përfaqëson Ferid Gjikolli av. në Pejë, 

për borxh, vlera e kontestit   1,236,609.40 €, ne shqyrtimin kryesor  të mbajtur me dt. 

12.06.2020, në prani te autorizuarit të paditëses dhe  të autorizuarit të paditurit dhe të paditurit 

B, murr  dhe përpiloi me dt.19.06.2020 këtë: 

 

A K T G JY K I M 

 

   I. REFUZOHET  kërkesëpadia e paditëses ,  Ministria e Financave –Administrata 

Tatimore e Kosovës në Prishtinë,, për borxh , në tërësi si e pa BAZUAR  me të cilën ka 

kërkuar , që paditësi, B B nga Peja, drejtor i subjektit NNA ,,I me numër të regjistrimit të 

biznesit NRB 80044003 ti bëjë kompensimin e dëmit 1.584.227 € dhe të  

  II.OBLIGOHET , për shkak të shmangies së tatimit dhe kontributeve tjera të 

përcaktuara me legjislacionin tatimor, ti paguaj  me kamatë pa destinim, të cilën e llogarisin 

bankat komerciale në Prishtinë, nga dita e paraqitjes së padisë, në afatin  prej 15 ditësh, nga 

marrja e aktgjykimit e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë, dhe të  OBLIGOHET i padituri, 

që paditësit t’ia kompensoi shpenzimet e procedurës kontestimore, aq sa dalin sipas vendimit 

përfundimtar të gjykatës,  në afatinsi në piken I. të këtij dispozitivit. 

 

 III.DETYROHET paditësi qe në emër të shpenzimeve procedurale të paditurit, të ia 

paguaj shumen prej   2.649.25 € në afat  prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi e nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

A r s y e t i m 

 

  Paditësi, nëpërmjet të autorizuarit  të tij, ka parashtruar padi me dt. 23.04.2013 kundër 

të paditurit, B B nga Peja, drejtor i subjektit NNA ,,I. Me padinë e ushtruar paditësi ka theksuar 

se: i padituri si drejtor i subjektit NNA,,I si subjekt përgjegjës në këtë ndërmarrje e cila merret 

me ndërtimin e objekteve shitjen e tyre, me qellim të realizimit në mënyrë të kundërligjshme të 

dobisë pasurore për këtë kompani për periudhën prej 2002,2003,2004,2005,2006, nuk ka 

vepruar  në harmoni me ligjet tatimore në harmoni me ligjet tatimore në fuqi duke marrë vetëm 

8%, të qarkullimit si fitim bruto, nuk i ka paguar detyrimet tatimore dhe kontributet tjera të 

përcaktuara me legjislacionin tatimor dhe kështu ka dëmtuar buxhetin e Republikës së Kosovës 

në shumë prej 1,236,609.40 €. Andaj, duke u bazuar në thëniet e cekura më lartë i propozon 

gjykatës, ta caktoj seancën kryesore si dhe   pas administrimit   të provave ta aprovoi 

kërkesëpadinë e paditëses. 
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  Në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e vet përfundimtare, paditësja nëpërmjet të 

autorizuarit të saj, ka deklaruar se: Administrata Tatimore  e Kosovës me datë 11.03.2013, e ka 

proceduar lëndën të Avokatura Shtetërore- Ministria e Drejtësisë, për pagesën e borxhit ndaj 

subjektit NNA ,,I,, me numër të biznesit 80705689, në lartësinë e borxhit si në padi. Pasi që 

nga kontrolli i kryer nga ATK sipas raportit të kontrollit të datës 09.05.2017, ku janë 

kontrolluar evidencat kontabël të subjektit, librat dhe regjistrimet, pasqyrat bankare si dhe 

informatat nga palët e treta, është konstatuar se subjekti- biznesi tatim paguesi, nuk i ka 

deklaruar të gjitha të hyrat që i ka pasur, konform legjislacionit tatimor në fuqi, dhe si rezultat i 

kësaj nga kjo kontrolle ka rezultuar ky borxh i precizuar si në padi,  e të cilën i padituri- tatim 

paguesi ende nuk e ka paguar, dhe si rezultat i kësaj deri në ditën e sotme borxhi ka arritur 

shumën 1.584.227€ ku përfshihet tatimi bazë, ndëshkimet dhe interesi i cili rrjedh sipas 

legjislacionit tatimor në fuqi, konkretisht  Ligjit 03L 222- AT. Andaj kërkojmë nga ana e 

gjykatës që pas shqyrtimit të të gjitha provave të deponuara në këtë lëndë të vërtetojë si të 

bazuara pretendimet e parashtruara në padi dhe ta obligojë të paditurin që ti kryej obligimet 

tatimore që ka ndaj ATK-së.  Shton se: i mbështesim në tërësi pretendimet e paraqitura në padi 

dhe ne si palë e dëmtuar kërkojmë të na kompensohet shuma e cekur më lartësi prej  

1.584.227€, si dhe shpenzimet e procedurës të bien mbi palën e paditur.  

 

I padituri nëpërmjet të autorizuarit të tij në përgjigje në padi me dt. 02.03.2017, e ka 

kundërshtuar në tërësi kërkesë padinë e paditëses si të pa bazuar, për arsyera të cekura ai në 

përgjigje në padi. 

  Në shqyrtimin kryesor dhe në fjalën e vet përfundimtare e nëpërmjet të autorizuarit të ti 

i padituri ka deklaruar :    mbetet në tërësi pranë kundërshtimeve të padisë dhe kërkesës së saj, 

të cilat i kam paraqitur në përgjigjen në padi si dhe në seancat e mëparshme. Nuk qëndron 

thënia e palës paditëse se, i padituri B B e ka cilësinë e tatim paguesit, këtë cilësi në rastin 

konkret e ka ndërmarrja ,,I,, në Pejë.  në provat e proceduara gjatë shqyrtimit kryesor në 

mënyre të padyshimte është vërtetuar pa themelësia e kërkesës padisë se paditëses. Në fakt i 

padituri është thirrur nga përgjegjësia për veprën penale të shmangies se tatimit, kështu që aj 

nuk mund të jetë përgjegjës për kërkesën juridiko pronësore për kompensimin e shumës të 

përcaktuar në padi, respektivisht në seancën e sotme. Vetëm në rastin po që se i padituri të 

shpallet fajtor për veprën në fjalë, prej tij pala paditëse nuk kishe me pasur të drejtë të paraqes 

kërkesën pasurore juridike, meqë në atë procedurë një kërkese e tillë nuk mund të paraqitet 

duke pasur parasysh faktin se nga ana e paditëses në procedurën administrative është nxjerr 

aktvendimi i cili ka marr formën e prerë dhe më të cilin është detyruara ndërmarrja ,,  I,, në 

Pejë, në pagesën e shumave të cekura. Ndërsa për të paditurin në atë procedurë, kuptohet nëse 

aj shpallet fajtor, ka pasur të drejtë ta kërkoj dobinë pasurore të cilën kishe me përfituar me 

kryerjen e veprës penale. Mirëpo i padituri bënë supozim që të shpallej fajtor, prej tij nuk mund 

të kërkohet dobia pasurore e përfituar në mënyre të kundërligjshme, sepse sipas lëndës penale, 

respektivisht  aktakuzës se Prokurorisë se Shtetit, rezulton se i pandehuri B B, dobinë pasurore 

nuk e ka përfituar për vete, por për subjektin- personin tjetër ndërmarrjen ,, I,, në Pejë, kështu 

që vetëm prej kësaj ndërmarrje paditësja ka pasur të drejtë ta kërkoj kthimin e dobisë pasurore, 

të përfituar me shmangien e tatimit.  Meqenëse i padituri B B është liruar nga aktakuza për 

veprën penale të shmangies se tatimit ne neni 249 të Kodit Penal të Kosovës, për çdo rast e 

paraqes kundërshtimin e parashkrimit të kërkese padisë se paditëses, meqë prej momentit kur 

aktvendimi i ATK-së ka marr formën e prerë, respektivisht prej momenteve të shkaktimit të 

dëmit e deri në ditën e ngritjes se padisë në këtë çështje, ka kaluar afati ligjor prej 3 vitesh, i 

cili është paraparë me nenin 357 të LMD-së të Kosovës, respektivisht të nenit 376 të LMD-së 

të Jugosllavisë, i cili ligj ka qenë  në fuqi kur është krijuar kjo marrëdhënie juridike.  Paditësja 

përveç kundërvlerës së tatimit në formë të kompensimit të dëmit kërkon kompensimet dhe 
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interesat, në çka nuk ka të drejtë sepse ndëshkimet dhe interesat nga ATK i janë shqiptuar 

ndërmarrjes  Inzhinjering në Pejë e jo ndaj të paditurit Përveç kësaj theksoj se, ndërmarrja ,, 

Ingjinierig, , ka paraqitur të paditësja kërkesën për lirimin nga borxhi, por paditësja deri më sot 

nuk ka vendosur lidhur me këtë kërkese, edhe pse kanë qenë të plotësuara kushtet sipas ligjit 

për faljen e borxhit. Po ashtu paditësja ka të drejtë ta kërkoj përmbarimin e aktvendimit të 

formës se prerë i cili është nxjerre në procedurën administrative, në dritën e ligjit të 

administratës tatimore dhe procedura. Për këto arsye i propozoj gjykatës që kërkese padie e 

paditëses ta refuzoj ti të pa bazuar dhe të njëjtën ta detyroj në pagimin e shpenzimeve 

procedurale në shumë totale prej 2437,50€ dhe atë: 1690€ për katër përfaqësime duke e 

llogaritur një seancë 422.50€, për dy seancat e shtyra duke llogaritu një seancë 211,25€ dhe 

325€ për hartimin e përgjigjes në padi.  

 

  Për ta vërtetuar  ketë gjendje faktike, gjykuar drejtë lidhur me këtë çështje 

kontestimore, gjykata  ka bërë administrimin e këtyre provave dhe atë, duke i lexuar: kuptoni 

numër 3403, fatura numër 51/3, fatura tatimore e datës 29.02.2004,  fatura tatimore numër 

42/3, fatura tatimore numër 44/3, fatura tatimore numër 48/3, fatura tatimore numër 49/3,  

fatura tatimore numër 50/3,  njoftimet e rivlerësimit të tatimit të vlerës së shtuar nga faqja 30 e 

shkresave të lëndës deri në faqen 125, aktgjykimi penal P.nr. 335/11 e datës 11.02.2013,  

gjendja e borxheve si dhe lexoi shkresat tjera të lëndës C.nr. 829/18. 

 

  Pasi që gjykata bëri  vlerësimin e provave me kujdes dhe ndërgjegje te secilës prove 

veç, e veç, e te gjitha bashkërisht, e ne kuptim te nenit 8 të LPK –së, si dhe ne baze te rezultatit 

te tërësishëm te procedurës se zhvilluar,  lidhur me këtë çështje kontestimore, gjykata vlerësoi 

se duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nga shkresat e lëndës gjykata vërtetoi se, i padituri kishte qenë drejtor, pranë subjektit 

NNA,, I në Pejë. Po ashtu nga shkresat e lëndës faturat tatimore vërtetohet se subjekti NNA ,,I 

në Pejë,  nuk i ka përmbushur obligimet tatimore ndaj Administratës Tatimore të Kosovës në 

Prishtinë për vitet: 2003, 2004, 2005 dhe 2006. 

 

Me aktgjykimin penal P.nr.385/11 i dt. 11.02.2013 i padituri B B lirohet nga akuza nga 

se, nuk është vërtetuar se i padituri ka kryer veprën penale shmangia nga tatimi. 

 

  Me Aktvendimin të Bordit të Pavarur për Rishqyrtim i cili ka titullin ekzekutiv, 

vërtetohet se në procedurën Administrative si subjekt në procedurë, ka qenë NNA ,, I BL Shpk 

në Pejë, me NRB-80044003, të cilin e kanë përfaqësuar tre persona tjerë, për çfarë kjo gjykatë 

vlerëson se të paditurit B B, i mungon legjitimiteti real pasiv, në këtë çështje kontestimore. 

  

  Gjykata gjen se në këtë çështje kontestimore, padia  e paditësit është parashkruar, në të 

cilën është thirrur edhe i padituri, për faktin se borxhi  i krijuar daton nga vitet: 2003, 2004, 

2005 dhe 2006, për të cilin borxh ka qenë në dijeni pala paditëse, ndërsa padia është 

parashtruar me datë, 23.04.2013, 10 vite respektivisht 7 vite  nga krijimi i borxhit të fundit, 

konkretisht ka kaluar afati ligjor prej tri (3) vitesh, nga krijimi i borxhit, në të cilin pretendon 

paditësja, e gjer në   parashtrimin e padisë.  

 

Andaj  konfrom nenit 376 të LMD-së, të  Jugosllavisë, i cili ka qenë në fuqi dhe nenit 

357 të ligjit Nr. 04/L-077 të Republikës së Kosovës, gjykata e refuzoi kërkesëpadinë e 

paditëses si të pa bazuar dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   
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  Vendimin mbi shpenzimet e procedurës gjykata e bazoi konform nenit 452.1 të LPK-së, 

në kërkesën e të autorizuarit të paditurit dhe tarifës së OAK-së. Në këto shpenzime janë 

llogaritur:  shpenzimet për 4 përfaqësime  në shumë prej 1690 €, duke llogaritur për një seancë 

shumen prej 422.50 €, për dy seanca të shtyra shumen 211,25 €  për përgjigje në padi shumen 

prej 325 €, e në shumë totale prej 2649.25 € . 

 

  Nga të cekurat lartë u vendos si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i përgjithshëm C. nr. 829/18 me datë 

12.06.2020.                                                                                       

                                                                                                     Gj y q t a r j a 

                 Merita Baloku 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Pala e pakënaqur ka të drejt ankese në afat prej 15  

ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimi, dhe atë  

Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj  

gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


