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P.nr. 276/22 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË, DEGA NË VUSHTRRI-Departamenti i 

Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Ferki Xhaferi, me pjesëmarrjen e 

zyrtares ligjore Nazmije Maxhera, duke vendosur në çështjen penale kundër të pandehurës V.R.për 

shkak të veprës penale “Shmangie nga tatimi” nga neni 313 par.2 lidhur me lidhur me nenin 31 te 

KPRK-se, duke vendosur sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë- Departamenti i 

Përgjithshëm PP.II.nr.1579/2016 te dt.12.05.2017, pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit fillestar të 

datës 24.10.2022, ne praninë e të pandehurës, dhe prokurorit te shtetit Arjan Xhema, ne te njëjtën 

ditë shpalli, ndërsa me date 11.11.2022 përpiloi këtë:  

 
AKTGJYKIM 

 

E PANDEHURA: V. R. nga i ati B. e lindur më dt.... në fsh. N. nr. personal ... pronare e firmës 

N.T.P. "T." fsh. N. — V,   

 

ËSHTË  FAJTORE 

 

SEPSE: Gjate periudhës nga muaji mars i vitit 2013 e deri më dt.31.12.2014 në Vushtrri, në 

bashkëkryerje ka shmangur pagesën e tatimit, si dhe kontributet tjera që kërkohen me ligj, ashtu 

që e pandehura V. R.si pronare e biznisit të regjistruar N.T. P. "T." me seli në V. së bashku me 

të pandehurin B.R. si person i autorizuar në llogarit bankare të kësaj firme nuk kanë prezantuar 

të dhëna të sakta dhe nuk kanë përfshirë të dhënat lidhur me qarkullimin e tyre ekonomik, blerjet 

shitjet fitimin e realizuar edhe pse qarkullimi i tyre ka konsistuar në vlerën prej 147.388.20 euro 

e njëjta duke mos i përfshirë këto të dhëna edhe pse ka qenë e detyruar t'i paraqes i është 

shmangur pagesës së tatimit në shumën prej 26.768.88 euro e që solidarisht ka qenë e detyruar 

t'ia paguaj  Administratës Tatimore te Kosovës,  

 

Me këtë në bashkëkryerje ka kryer veprën penale Shmangie nga tatimi nga neni 313 par.2 e 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së.   
 

Andaj gjykata në kuptim të neneve 4, 7, 17, 41, 45, 46, 47,  73, 74, dhe nenit 313 par.2 te KPRK-

se, si dhe në bazë të nenit  365,  450 të KPP-së të pandehurës i shqipton:   
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DËNIM ME BURGIM  

 

Me te cilin te pandehurës V. R.gjykata i shqipton dënim burgu ne kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) 

muajsh. 

 

Me pëlqimin e te pandehurës e konform nenit 47 te KPRK-se, gjykata te pandehurës dënimin me 

burgim ia zëvendëson ne: 

DËNIM ME GJOBË 

 

Me te cilin te pandehurës V. R. gjykata i cakton dënimin me gjobë në shumën prej 1800  (njëmijë 

e tetëqind) euro, te cilin e pandehura detyrohet qe ta paguaje ne afatin prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. Nëse e pandehura nuk do apo nuk mundet ta paguaj gjobën, 

do ti shndërrohet ne dënim burgu duke llogaritur 20€ për një dit burgim.    

 

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet ne kontest te rregullt civil.  

 

DETYROHET e pandehura qe ne emër te shpenzimeve procedurale te paguaj: ne emër te paushallit 

gjyqësor shumen prej 30(tridhjetë) euro, ne emër te taksës për kompensimin e viktimave te krimit 

shumen prej 30 (tridhjete) euro. 

 

Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi nën 

kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë - Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzën 

PP.II.nr.1579/2016 te dt.12.05.2017 kundër të pandehurve B. R. V.R. F. V. dhe H. V., te gjithë nga 

V., për shkak te veprës penale “Shmangie nga tatimi” nga neni 313 par.2 e lidhur me nenin 31 te 

KPRK-së.  Ndaj te pandehurës Vlora Rexhepi është veçuar procedura me Aktvendimin P.nr.139/17 

te dt. 07.07.2022.  

 

Gjykata ndaj te pandehurës V. R. pasi qe ka siguruar prezencën e sajë, ka caktuar dhe ka mbajtur 

seancën e shqyrtimit fillestar me datë 24.10.2022, ku në këtë seancë gjyqtari i vetëm gjykues e ka 

njoftuar te pandehurën me të drejtat e saj në këtë çështje penale. Pas kësaj, gjykata e ka ftuar 

prokurorin e shtetit qe t’ia lexoje  aktakuzën te pandehurës. Pas leximit te aktakuzës nga ana e 

prokurorit te shtetit, dhe pasi qe gjykata është bindur se e pandehura e ka kuptuar aktakuzën, te 

pandehurës i është dhënë mundësia qe te deklarohet lidhur me fajësinë. 

 

Lidhur me pranimin e fajësisë e pandehura ka deklaruar se e pranon ne tërësi fajësinë sipas 

aktakuzës se Prokurorisë Themelore ne Mitrovicë, dhe ka theksuar se e ka te kjarte se për çfarë 

behet fjale, por i vjen keq qe nuk ka qene e njoftuar për rastin sepse nuk do te kishte ardhur puna 

deri këtu qe ta kërkoj gjykata dhe te lëshoj urdhër arrest ndaj saj, nuk e ka ndërmend qe asnjëherë 

ti shmanget gjykatës dhe ne te ardhmen është zotuar se do te jetë me e kujdesshme qe te mos ndodhe 

qe te kryej vepër penale te kësaj natyre apo çfarëdo natyre tjetër.   

 

Prokurori i shtetit lidhur me pranimin e fajësisë se te pandehurës ka deklaruar se i propozon gjykatës 

qe te pranohet pranimi i fajësisë nga ana e te pandehurës me qene se i njëjti pranim i fajësisë është 

bere ne mënyrë vullnetare, pa presion dhe pas njoftimit me benifitet dhe pasojat e pranimit te 

fajësisë nga ana e gjykatës, ky pranim i fajësisë gjene mbështetje ne faktet e çështjes qe përmban 

aktakuza andaj gjykatës i propozoj qe te pandehurën ta shpalle fajtore, ta dënoj sipas ligjit duke 
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marre parasysh rrethanat renduese dhe atë dashjen e te pandehurës qe ta kryej veprën penale, pasojat 

qe janë shkaktuar ndaj ATK-se, përkatësisht buxhetit te Kosovës si dhe rrethanat lehtësuese sepse 

e njëjta e ka pranuar fajësinë ne mënyrë vullnetare.  

 

Pas pranimit të fajësisë, gjykata ia ka tërhequr vërejtjen të pandehurës lidhur me pasojat e pranimit 

të fajësisë dhe të njëjtin e ka njoftuar me favoret dhe disfavoret e pranimit te fajësisë dhe me dënimet 

e parapara me nenin 313 par.2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, por qe e pandehura edhe pas këtyre 

paralajmërimeve ka deklaruar se e pranon ne tërësi fajësinë sipas aktakuzës. 

 

Gjykata pranimin e fajësisë nga e pandehura e ka vlerësuar në kuptim të dispozitave të nenit 248 

par 1 të KPPK-së dhe ka konstatuar se janë përmbushur kushtet ligjore që pranimi i fajësisë të 

aprovohet nga ana e gjykatës. 

 

Andaj gjykata e ka pranuar deklarimin mbi pranimin e fajësisë nga e pandehura sepse ky pranim i 

fajësisë është i mbështetur edhe në provat materiale te cilat gjinden ne shkresat e lendes dhe atë:   

raporti i policisë i dt. 10.06.2015 mbi verifikimin e pasurisë me numër të referencës SHFI-DHKO; 

raporti për të dhënat financiar nr.2013-DHTN-326 dhe 2014-DHKO-SHFI26/11-1797 i date 

19.12.2014 i paraqitur nga policia e Kosovës; raportet e ATK-së Njësia e hetimeve tatimore dhe e 

inteligjencës e dt.09.06.2015;  raporti i kontrollit nga ATK-ja i dt.03.04.2015 për biznesin "Tiku"; 

një CD-ë me ekspertizë financiare; konstatimet e ekspertit financiar, si dhe nga shkresat e tjera  te 

lëndës.  

 

Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata duke u bazuar edhe ne dispozitat e 

nenit 41, 73 dhe 74 te KPRK-së, ka marrë parasysh rrethanat lehtësuese si: pranimin e fajësisë, 

faktin se e akuzuara ka pasur sjellje korrekte gjatë gjykimit dhe ka shprehur keqardhje për veprën 

e kryer, pendimin e saj dhe zotimin se ne te ardhmen nuk është e pritshme qe te kryej vepra penale. 

Si rrethana lehtësuese gjykata gjeti edhe se e pandehura nuk ka kryer vepra tjera penale dhe jeton e 

punon jashtë vendit, faktin se ka shpreh gatishmëri qe ta kompensoj palën e dëmtuar ne lartësinë e 

demit solidar. Po ashtu gjykata ka vlerësuar si rrethane lehtësuese  faktin se ka kaluar një kohe e 

gjate nga kryerja e veprës penale e që nënkupton se tani shqiptimi i një dënimi me te rëndë ndaj saj 

nuk do te arrinte efektin e tij dhe qëllimin e dënimit siç parashihet me Kodin Penal.   

 

Kodi Penal i Republikës se Kosovës  për veprën penale “Shmangie nga tatimi” nga neni 313 par.3 

KPRK-së, ka parapare dënimin  me burgim  prej gjashtë (6) muaj, deri ne pesë (5) vjet.  

 

Gjykata i ka zëvendësuar dënimin me burgim ne dënim me gjobe te pandehurës duke u bazuar ne 

nenin 47 te KPRK-se, ku ka marre parasysh peshën e veprës penale te kryer nga e pandehura dhe 

rrezikshmërinë shoqërore te veprës se kryer, andaj ka vlerësuar se dënimi i shqiptuar është i 

mjaftueshëm për te arritur qëllimin e dënimit. Gjykata vlerësoi edhe rrethanën renduese si: shkallën 

e përgjegjësisë penale, meqë vepra është kryer me dashje nga ana e të pandehurës, ndërsa rrethana 

te tjera renduese nuk gjeti.  

 

Gjykata çmon se dënimi i shqiptuar është i drejtë dhe i ligjshëm, në harmoni me shkallën e 

përgjegjësisë penale dhe intensitetin e rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së mbrojtur. Së këndejmi 

me pranimin e gjitha këtyre rrethanave, nuk ka pasur vend që të pandehurës t’i shqiptohet dënim 

më i rëndë apo më i butë, sidomos gjykata ka vlerësuar se nuk mund t’i shqiptohet dënim me i rende 

pasi qe kuptimi i një dënimi me te rende do te ishte vetëm kundër- produktiv pasi qe e pandehura 

kaherë nuk ka kryer më ndonjë vepër penale.   
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Andaj, gjykata vlerësoi se edhe me zëvendësimin e dënimit me burgim ne dënim me gjobe ndaj të 

pandehurës do të arrihet qëllimi i dënimit si ne nenin 41 te KPRK-së, që të parandalojë kryerësin 

nga kryerja e veprave tjera penale në të ardhmen, të bëjë rehabilitimin në rastin konkret, që i 

pandehuri në të ardhmen të ketë kujdes të shtuar, që të mos bie në kundërshtim me ligjin, dhe t’i 

parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale. 

  

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par. 2 nën 

par.2.1 dhe  2.6 të KPP-së. Vendimi për taksen për kompensimin e viktimave te krimit gjykata e 

mori ne baze te nenit 39 te ligjit për kompensimin e viktimave te krimit.  

 

Vendimin mbi kërkesën pasurore juridike gjykata e ka marrë në bazë të nenit 463 par.2 të KPP-së, 

i cili parasheh: “Kur të dhënat e mbledhura në procedurë penale nuk paraqesin bazë të sigurt për 

gjykim të plotë e as të pjesërishëm, gjykata e udhëzon të dëmtuarin që kërkesën pasurore juridike 

mund ta realizojë në kontest civil”.  Ne rastin konkret, për te njëjtën çështje janë te bashkakuzuar 

edhe tre te pandehur për te cilët nuk është vendosur me aktgjykim te formës se prerë e rrjedhimisht 

kjo gjykatë ne procedure penale nuk mund te vlerësoj  tani për tani nëse edhe te pandehurit e tjerë 

kane përgjegjësi solidare për demin e shkaktuar palës se dëmtuar. Kjo sidomos kur te merret për 

baze edhe dispozitat e konventës evropiane për te drejtat e njeriut (neni 6 par 2 i konventës – 

prezumimi i pafajësisë) e as kontributin eventual te secilit veç e veç ne veprën e kryer ne 

bashkëkryerje.         

   

Nga të lartë cekurat e bazuar në nenin 365 të KPPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.   

 
                        GJYKATA THEMELORE  MITROVICË - DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal  

P.nr.276/22, datë: 11.11.2022   

Gjyqtari i vetëm gjykues  

 Zyrtarja ligjore                                                                                              Ferki Xhaferi                                                                                                                                                                                                                     

 Nazmije Maxhera  

 

 

  

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 


