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Numri i lëndës: 2018:038016 

Datë: 10.06.2022 

Numri i dokumentit:     03119273 

 PKR.nr.163/2020 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti për Krime të Rënda, në trupin 

gjykues të përbërë prej gjyqtarit Xheladin Osmani, si kryetar, dhe gjyqtarëve Alija Fazlji 

dhe Sami Gashi, si anëtar të trupit gjykues, me sekretaren juridike Teuta Spahija, në 

çështjen penale kundër të akuzuarve F.H., dhe B.R., për shkak në vazhdimësi dhe në 

bashkëkryerje të veprës penale shpërlarje parash nga neni 308 të KPRK-ës si dhe neni 32 

paragrafi 2 nën paragrafi 2.1 dhe 2.2 i Ligjit mbi parandalimin e shpërlarjes së parave dhe 

financimin e terrorizmit, lidhur me nenin 81 dhe 31 të KPRK-së, të pandehurit F.H., për 

veprën penale shmangie nga tatimi nga neni 313 par. 3 të KPRK-së, duke vendosur sipas 

aktakuzës Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, PPS.nr. 07/2018, të datës 

20.08.2018, pas mbajtjes së shqyrtimeve kryesore të datës 13.05.2021 në prezencën e 

përfaqësuesit të akuzës – Prokurori i Prokurorisë Speciale Afrim Shefkiu, të akuzuarve dhe 

mbrojtësve të tyre,  av. B.k., dhe av. V.R.,, mori dhe publikisht shpalli  këtë: 

 

AKTGJYKIM 

Të akuzuarit: 

1.F.H.,, nga i ati ..........., e ëma ..........., me mbiemrin e vajzërisë ..........., i lindur me datën 

........... në Prizren, ku edhe jeton në rrugën “...........” p.nr., shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës, ka të kryer fakultetin, i martuar, babai i 1 fëmiu, i gjendjes së mesme ekonomike. 

 

2.B.R.,, nga i ati ..........., e ëma ..........., me mbiemrin e vajzërisë ..........., i lindur me datën 

...........në fshatin ..........., Komuna e Prizrenit, tani me banim në Prizren, në rr. “...........” ..........., 

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën e lartë pedagogjike, me 

profesion tregtar, i martuar, babai i 2 fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike. 

 

Në bazë të nenit 364 par.1 nën par.1 p.1.3 i KPP, të akuzuarit Falmur Hoxha dhe B.R., 

 

 

 

LIROHEN NGA AKTAKUZA 

 

Këso dore si bashkëkryerës kishte për të kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës 

apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 31 të KP.  
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Në periudhën kohore Qershor 2016 deri në muajin Gusht 2017 në rrugën “Ismet 

Jashari- Kumanova” në Prizren dhe vende të tjera, edhe pse e kanë ditur, apo kanë pasur 

arsye shumë të forta për ta ditur, se pasuria buron nga aktiviteti kriminal, më qellim të 

përfitimit për vete dhe persona te tjerë, e me qëllim te fshehjes apo te maskimit, të natyrës, 

burimit, vendit, dispozicionit, lëvizjes ose pronësisë se pasurisë, pasi qe me parë kanë 

pranuar mjete monetare të shumta duke i mashtruar një numër shumë të madh të 

qytetarëve të Kosovës, kinse dot ti punësojnë në Gjermani duke përfituar me anën të 

veprës penale të mashtrimit dhe falsifikimit të dokumenteve, nga secili i dëmtuar shumën 

prej 2,500-3,000€, ku nr. i të dëmtuarve është 500, nuk i kanë punësuar fare në Gjermani, 

duke fshehur fondet në fjale, transferuar ato tek persona tjerë, pastaj duke shtresuar 

pasurinë e paligjshme përmes blerjes së pronave te luajtshme, vetura të shtrenjta, apo të 

paluajtshme shtëpi dhe banesa, duke përfshire maskimin e të hyrave përmes tregtimit 

edhe me automjete, nënvlerësimin e tyre, noterizim të marrëveshjeve nën pragun e 

raportimit dhe veprime tjera të kundërligjshme, kanë përvetësuar shumën prej 

121,907.32 €, 1,220,175.00€, nga kjo kanë bërë Shpëlarjen e Parave  në shumën prej 

1,068,775.00€.  

 

 Me këtë, në vazhdimësi dhe bashkëkryerje, kishin për të kryer veprën penale 

Shpëlarje Parash nga neni 308 i Kodit Penal të Republikës se Kosovës, si dhe neni 32  

paragrafi 2, nën paragrafi 2.1 dhe 2.2, i ligjit mbi Parandalimin e Shpëlarjes se 

parave dhe Financimin e Terrorizmit, lidhur me nenin 81 dhe 31 të KPRK-së.  

 

ËSHTË FAJTOR 

                                                   

I pandehuri: F.H.,        

Gjatë periudhës  2016-2017, në cilësinë e personit përgjegjës, në bizneset “...........” 

SHPK dhe zyrës “D.....” me qëllim të shmangies pjesërisht apo tërësisht pagesës së tatimit, 

tarifave  apo kontributeve të tjera që kërkohen me ligj, nuk i ka përfshirë të dhënat lidhur 

me të ardhurat e  këtyre bizneseve, i njëjti ka qenë  i obliguar që të gjitha qarkullimet e 

bëra, përmes këtyre bizneseve ti deklaron në ATK dhe si pasojë e mos deklarimit të tyre ka 

bërë Shmangie nga tatimi në shumën prej 121,907.32 €. 

 

-Më këtë, ka kryer veprën penale Shmangie nga tatimi nga neni 313 par.3 i 

KPRK-së. 

 

Gjykata në bazë të nenit 6,7,8,9,10,41,42,43,45,46,73,74,75,76,80 të KPRK-së, 

të akuzuarin F.H., e 

 

 

GJ Y K O N 

 

Për veprën penale shmangia nga tatimi nga neni 313 par.3 të KPRK-së, me dënim me  

gjobë në shumen prej 2.000 (dymijë)  euro dhe dënimin me burg në kohëzgjatje prej 15 

(pesëmbëdhjetë) muaj. 
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I akuzuari F.H., ka qëndruar në paraburgim dhe në arrestin shtëpiak prej datës 

28.08.2017 gjer më datën 15.10.2020. 

 Mirëpo i akuzuari veprën penale të mashtrimit është dënuar me 2 (dy) vite burgim, 

dhe i akuzuari ka qëndruar në paraburgim dhe në arrestin shtëpiak në afatin kohor prej 3 

(tre) vite e 49 (katërdhjet e nëntë) ditë dhe tani për veprën penale shmangia nga tatimi 

është dënuar me burg në kohëzgjatje prej 15 muajve, e tërë kjo do t’i llogaritet në kohën e 

kaluar në paraburgim dhe në arrestin shtëpiak.  

 

Në kuptim të nenit 62 par. 2 nën par. 2.7 të KPRK-së, lidhur me nenin 284 par.1-7 të 

KPP, gjykata lëshon:  

 

URDHËR për konfiskimin e aseteve të përshkruara si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Konfiskohen: 

Tipi i automjetit: Veturë për pasagjer, modeli ..........., ngjyra: e bardhë, nr. i shasisë: 

..........., me nr. regjistrimit: ..........., regj. i fundit.25.07.2017-25.07.2018, pronë e F.H.,  

Automjeti në fjalë, së bashku me librezën e regjistrimit dhe çelësat, gjenden në 

Agjencinë Kosovare për menaxhimin e aseteve. 

Vetura “...........” me targa të regjistrimit ..........., me nr. të shasisë: 

WWWZZZ6GRZB093540, pronë e bashkëshortes se te pandehurit  B.R.,, e cila në Agjencinë 

Kosovare për menaxhimin e aseteve. 

Vetura e tipit ...........ngjyrë Hiri me targa ...........me nr. shasisë W...........pronë e te 

pandehurit F.H.,. 

Shtëpia, e cila gjendet në ngastrën, kad.Nr. ...........,në Rr. ” ...........” pa.nr. Prizren, pronë 

e F.H.,. 

Banesë, në sipërfaqe prej 82,50 m2, në lagjen Bazhdarhane-Lakuriqi verior blloku 

........... në Prizren, pronë e B.R.,. 

Garazhë në sipërfaqe prej 14 m2,në lagjen Bazhdarhane-Lakuriqi verior blloku ..........., 

kati i parë Prizren, evidentuar sipas  fletës poseduese nr.0-...........-..........., në Prizren, pronë 

e B.R.,. 

Garazhe në sipërfaqe prej 14 m2, në lagjen Bazhdarhane-Lakuriqi verior blloku ........... 

kati i parë Prizren, evidentuar sipas  fletës poseduese nr.0-...........-0,në Prizren, pronë e 

B.R.,. 

 

Obligohet i akuzuari F.H., që ATK-së t’ia kompensojë dëmin nga shmangia e 

tatimit në shumën prej 123,278.64€ 

 

Obligohet i akuzuari F.H., të paguaj paushallin gjyqësor në shumën prej 200 (dyqind) 

€ në afatin prej 15 ditëve, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Në kuptim të nenit 454 par.1 të KPP, për të akuzuarin  B.R.,, shpenzimet procedurale 

dhe paushallin gjyqësor bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës.  
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Në bazë të Qarkores së Gjykatës Supreme të Kosovës për zbatimin e Ligjit nr.05/L-

36, për kompensimin e viktimave të krimit të dt.30.01.2018, obligohet i akuzuari F.H., që 

konform nenit 39 të Ligjit të lartcekur të paguajë shumen prej 50 (pesëdhjetë) € në Fondin 

për Kompensimin e Viktimave të Krimit.     

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Speciale e Kosovës pranë kësaj gjykate ka parashtruar aktakuzën PPS. Nr. 

07/18  e datës 20.08.2018 ndaj të pandehurve: F.H., dhe B.R., për shkak  si bashkëkryerës 

të veprës penale shpërlarje parash nga neni 308 i KPRK-së si dhe neni 32 par.2 nën par.2.1 

dhe 2.2 i Ligjit mbi parandalimin e shpërlarjes së parave dhe financimin e terrorizmit, 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, si bashkëkryerës të veprës penale mashtrimi nga neni 335 

par. 2  dhe neni 31 dhe 81, të veprës penal si bashkëkryerës në vazhdimësi rastet e posaçme 

të falsifikimit të dokumenteve nga neni 399 par.1 pika 1.3 lidhur me nenin 81 dhe 31 të 

KPRK-së, të akuzuarit V.R.,, për shkak të veprës penale në vazhdimësi falsifikimi i 

dokumenteve nga neni 398 par. 1 lidhur me nenin 81 të KPRK-së, të akuzuarit F.H.,, për 

shkak të veprës penale shmangie nga tatimi nga neni 313 par. 3 i KPRK-së. 

Me aktgjykimin e gjykatës themelore në Prizren, PKR.nr.66/2018 të dt.28.02.2020, të 

akuzuarit F.H., dhe B.R., i ka shpallur fajtor për veprën penale në vazhdimësi dhe në 

bashkëryrje shpërlarje parash nga neni 308 të KPRK-ës si dhe neni 32 paragrafi 2 nën 

paragrafi 2.1 dhe 2.2 i Ligjit mbi parandalimin e shpërlarjes së parave dhe financimin e 

terrorizmit, lidhur me nenin 81 dhe 31 të KPRK-së, të pandehurit F.H., për veprën penale 

shmangie nga tatimi nga neni 313 par. 3 të KPRK-së, të veprës penale në bashkëkryerje, 

mashtrimi nga neni 335 paragrafi 2 dhe nenit 31 dhe 81 të KPRK-së, të akuzuarin F.H., për 

veprën penale rastet e posaçme të falsifikimit të dokumenteve nga neni 399 paragrafi 1 

pika 1.3 lidhur me nenin 81 dhe 31 të KPRK-së, të pandehurit V.R.,, për shkak të veprës 

penale falsifikimi dokumenteve nga neni 398 par. 1 lidhur me nenin 81 të KPRK-së, të 

pandehurit F.H., për veprën penale shmangie nga tatimi nga neni 313 par. 3 të KPRK-së. 

 

Gjykata e Apelit, duke vendosur sipas ankesës së Prokurorisë Speciale dhe ankesave 

të mbrojtësve të akuzuarve, ka refuzuar si të pabazuar ankesën e mbrojtësve të akuzuarve 

lidhur me veprën penale në bashkëkryerje të mashtrimit nga neni 335 par. 2 dhe nenit 31 

dhe 81 të KPRK-së, e të përshkruar si në piken II të aktgjykimit të ankimuar dhe 

aktgjykimin e gjykatës themelore në Prizren-DKR PKR.nr.66/2018 të dt.09.01.2020, për 

këtë pikë vërtetohet.  

Me rastin e ankesave të mbrojtësve të akuzuarve sipas detyrës zyrtare ndryshohet 

aktgjykimi i gjykatës themelore në Prizren-DKR me numër dhe datë të njëjte sa i përket 

pikës III , Gjykata e Apelit në kuptim të nenit 363 par. 1 nënpar. 1.3 të KPRK ka refuzuar 

akuzën ndaj të akuzuarve për veprën penale në bashkëkryerje, rastet e posaçme të 

falsifikimit të dokumenteve nga neni 399 par. 1 pika 1.3 lidhur me nenin 81 dhe 31 të KPRK, 

për shkak ekzistimit të rrethanave tjera që përjashtojnë ndjekjen penale. 

 

Me aprovimin e pjesshëm të ankesave të mbrojtësve të akuzuarve dhe të akuzuarit 

F.H.,, si dhe sipas detyrës zyrtare, gjykata e Apelit ka anuluar aktgjykimin PKR.nr.66/2018 

të dt.09.01.2020 sa i përket pikës I/ për veprën penale shpërlarje e parave  nga neni 308 i 



 Numri i lëndës: 2018:038016 
 Datë: 10.06.2022 
 Numri i dokumentit: 03119273 
 

5 (40)  

   
2
0
2
0
:1
2
0
9
4
4

 

KPRK dhe nenit 32 par.2 nenp.2.1 dhe 2.2 të Ligjit PSHPFT e lidhur me nenin 81 dhe 31 të 

KPRK-së, pikës V/ për veprën penale shmangia nga tatimi nga neni 313 par.3 të KPRK-së, 

dhe vendimin mbi konfiskimin e aseteve dhe çështja kthehet në rigjykim të shkallës së 

parë. Ndërsa pjesa tjetër e aktgjykimit të ankimuar mbetet e pa prekur. 

 

Gjykata e shkallës së parë duke vepruar sipas Gjykatës së Apelit ka rihapur 

këtë çështje penale ndaj të akuzuarve F.H., dhe B.R.,, për shkak të veprës penale  

shpërlarje e parave  nga neni 308 i KPRK dhe nenit 32 par.2 nenp.2.1 dhe 2.2 të Ligjit 

PSHPFT e lidhur me nenin 81 dhe 31 të KPRK-së, pikës V për veprën penale 

shmangia nga tatimi nga neni 313 par.3 të KPRK-së ndaj të akuzuarit F.H.,. 

 

Aktakuzën në fjalë e ka përfaqësuar prokurori i Prokurorisë Speciale të R. e Kosovës 

Afrim Shefkiu i cili në fjalën e tij përfundimtare e ka paraqitur me shkrim i cili ka theksuar:       

Në bazë të nenit 350 paragrafi 1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës bëj 

ndryshimin në pikën  5 të dispozitivit të aktakuzës përkitazi me të akuzuarin  F.H., ,  ashtu 

që në  rreshtin e fundit pas fjalës prej  hiqet  123,278.64€,  dhe ne vend te kësaj shume të 

konstatohet  121, 907.32€.  

Gjithashtu prokurori beri një përmirësim në faqen 5 të pasusit të parë, ashtu që në 

rreshtin e tretë në vend të ...........sh.p.k duhet të jetë NSH ............  

Pjesa tjetër e dispozitivit te aktakuzës mbetet e pandryshuar.  

Andaj, mbetem në tërësi pranë aktakuzës së ngritur PPS.nr. 7/2018, më datë 

20.08.2018, e të plotësuar dhe ndryshuar gjatë seancave te shqyrtimit gjyqësor, ndaj te 

akuzuarve: F.H., dhe  B.R., për shkak te veprave penale Shpërlarje e Parave nga neni 308 i 

KPRK-së, si dhe nenin 32 par. 2 nën paragraf 2.1 dhe 2.2 të Ligjit mbi parandalimin e 

shpërlarjes  se parave dhe financimit të terrorizmit  lidhur me nenin 81 dhe 31 të KPRK-së, 

dhe të akuzuarit F.H., për veprën penale  Shmangie nga tatimi nga neni 313 par.3 i KPRK-

së. 

Gjendja faktike e përshkruar si në pikat 1 dhe 5  të dispozitivit të aktakuzës në mënyrë 

mjaft të qartë dhe bindëse vërtetohet nga provat materiale të administruara gjatë 

shqyrtimit gjyqësor si në vijim:  

- Raporti Final Hetues  i  dt. 25.05.2018, i bërë nga Departamenti i Hetimeve Tatimore  

dhe Inteligjencës;  

- Raporti i kontrollit  të ATK-së, dt. 20.12.2017, për biznesin N.Sh “ ...........” ; 

- Raporti i kontrollit  të ATK-së, dt. 21.12.2017, për biznesin  “ DBSS” SH.P.K ; 

- Ekspertiza Financiare e dt. 13.09.2019, përkatësisht i dt. 22.07.2019,  bërë nga 

eksperti financiar gjyqësor dr. sc. V.Y.,; 

- Ekspertiza plotësuese e ekspertit financiar gjyqësor dr. sc. V.Y., e dt. 05.11.2020;  

- Urdhri Ndalues PPR.395/2017,dt, 07.12.2017,ku janë sekuestruar Shtëpia, Banesa 

dhe Garazhet; 

- Transaksionet Bankare, Te pandehurve, 

- Transaksionet Bankare te B.R.,,B-1a,nr.15; 

- Certifikata e regjistrimi të biznesit “...........” SH.P.K. nr. biznesi ...........dhe nr. fiskal 

601618187 e dt. 20.04.2016, 

 

Përmbledhja  e analizave provave me shkrim nga prokurori i PS 
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Raporti Final Hetues- Departamenti i Hetimeve Tatimore  dhe Inteligjencës i dt. 

25.05.2018. 

Raporti Final Hetues- Departamenti i Hetimeve Tatimore  dhe Inteligjencës i dt. 

25.05.2018, me nr. të dosjes penale tatimore DHT:12/2018.Për bizneset:1. NSH 

“...........Leasing” NRB. ..........., nr. Fiskal: ..........., aktiviteti kryesor – Aktivitet e agjencive të 

punësimit. Drejtor i biznesit  është F.H.,  i regjistruar me dt. 15.02.2016. 2. Emri i biznesit 

“...........” SH.P.K., NRB: ...........,nr. Fiskal: ..........., data e regjistrimit 18.04.2016, aktiviteti 

kryesor –Arsim i mesëm teknik dhe profesional,  me dy bashkëpronar, zt. F.H., dhe zt. Rocco 

Ditombe (Shtetas Gjerman). Me dt. 10.10.2016, dy aksionaret përpilojnë aneks –statutin, 

dhe me marrëveshje e të dy pronarëve, aksionari R.D., Ditombe ia falë të gjitha aksionet e 

biznesit bashkëpronarit F.H.,   i cili  me këtë marrëveshje është pronar i vetëm 100 % i 

aksioneve të “........... “, me nrb: ..........., i cili ka selinë në rr. “...........”. 

Tatimet e  shmangura nga Raporti i kontrollit të kryer nga Drejtoria Regjionale e ATK-

së në Prizren, për vitet 2016-2017. Për vitin 2016 TVSH – e llogaritur 73,893.35 €, për vitin 

2017 TVSH- e llogaritur 12.215.04 €. 

 Tatimet e shmangura nga dy bizneset e dyshuar N.SH. ” ...........” dhe “...........”, SH.P.K. 

Për vitin 2016, dhe 2017, janë konstatuar në shumën prej 137,999.60 € përkatësisht me 

vlerësim të ekspertit financiar në shumë prej 121, 907.32€    

- Urdhër Ndalues PPR.395/2017,dt,7.12.2017,ku janë sekuestruar Shtëpia, Banesa 

dhe Garazhat, 

Nga Urdhri ndalues në fjalë, vërtetohet se është bërë ngrirje e aseteve Shtëpi, e cila 

gjendet në ngastrën,kad.Nr. ..........., në Rr. ” ...........” pn. Prizren. 

Banesë, në sipërfaqe prej 82,50m2, në lagjen “Bazhdarhane-Lakuriqi     verior” blloku 

........... në Prizren, pronë e B.R.,. 

Garazhë në sipërfaqe prej 14m2, në lagjen “Bazhdarhane-Lakuriqi verior” ...........kati 

i parë Prizren, evidentuar sipas  fletës poseduese nr.0-...........-...........-0,në Prizren, pronë e 

B.R.,. 

Garazhë në sipërfaqe prej 14m2,në lagjen “Bazhdarhane-Lakuriqi verior “ ...........kati 

i parë Prizren, evidentuar sipas  fletës poseduese nr.0...........0,në Prizren, pronë e B..... 

Rexhes 

- Urdhëresa PPR.395/2017,dt,27.11.2017,ku janë sekuestruar, veturat “...........”  dhe 

...........,        

Tipi i automjetit: Veturë për pasagjer, 

Modeli ........... 

Ngjyra: E bardhë  

Nr. i shasisë: ........... 

Me nr. regjistrimit: ........... 

Regj. I fundit.25.07.2017-25.07.2018, pronë e F.h., , 

Automjeti në fjalë, së bashku me librezën e regjistrimit dhe qelësat, gjenden në 

Agjencinë Kosovare për menaxhimin e aseteve. 

Vetura “...........” me targa të regjistrimit ..........., me numër të shasisë, WW..........., pronë 

e bashkëshortes se te pandehurit  B.R.,, e cila në Agjencinë Kosovare për menaxhimin e 

aseteve. 

Vetura e tipit ...........ngjyrë Hiri me targa ..........., me numër të shasisë 

WAU...........,pronë e të pandehurit F.H.,. 
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Transaksionet Bankare, të pandehurve, 

 Nga transaksionet bankare te biznesit “...........”, me pronar F.H.,, nga periudha 

01.01.2016 deri me 31.08.2017, konstatohet fakti se janë dëshmuar shuma të mëdha kesh, 

të cilat fare nuk janë arsyetuar më asgjë. 

 Lidhur me këto shuma kesh, është konstatuar se shumë prej të dëmtuarve, parat në 

emër të marrjes se kontratave për punësim në Gjermani, i kanë paguar me para në dorë, 

por jo të gjitha i pandehuri F.H., i ka dërguar në banka të Kosovës, por me shumicën prej 

tyre ka blerë, shtëpia, banesa vetura të shtrenjta etj. 

 Nga këto transaksione qartë shihet se parat më shuma të mëdha janë transferuar 

nëpër llogaritë bankare sidomos, nga muaji korrik 2016 e deri në fund të muajit gusht 

2017,pra në kohën kur të pandehurit filluan të ju marrin parat kandidatëve të cilët 

pretendonin që të shkojnë për të punuar në Gjermani. Kjo na jep me kuptuar se qarkullimet 

e shumta të parave janë bërë mu në këtë kohë dhe pas kësaj kohë kanë filluar qe të 

pandehurit t’i investojnë ato para të rrjedhura nga aktiviteti kriminal duke blerë shtëpia, 

Banesa, Vetura të shtrenjta etj. 

 

Transaksionet Bankare të të akuzuarit B.R.,  

Nga transaksionet bankare te pandehurit B.R.,, për periudhën 01.06.2016 deri me 

06.11.2016, një shumë e madhe e derdhjesh kesh, pra me para në dorë, vërehet tek 

transaksionet bankare te tij, qe na jep me kuptuar se ato para nuk e kanë burimin ligjor, 

pra më asgjë nuk i ka arsyetuar se ato para rrjedhin qoftë nga paga apo burime të tjera 

legale. 

Sikur ato para do të ishin legale, sigurisht se nuk do të derdheshin kesh por nga 

ndonjë llogari ligjore në llogari të pandehurit B.R.,, andaj kjo është një provë shumë e 

madhe se i pandehuri, e ka fshehur burimin e parave qe është element qenësor i veprës 

penale Shpëlarje Parash. 

Veçmas nga mendimi dhe konstatimi i ekspertit të financave Dr. Sc. V.Y., i datës  

13.09.2019, rezulton se për periudhën raportuese i akuzuari F.H.,, përgjegjës në bizneset  

“...........” Sh.P.K dhe  “...........”  Sh.P.K.   ka bërë shmangie të tatimit në shumë prej 121, 

907.32€. 

Me qenë se nga raporti final hetues  i ATK-së, i datës  24.05.2018, rezulton se dëmi i 

shkaktuar ndaj ATK-së, është  137,999.60€ e duke  qenë se me vendim të kësaj gjykate 

është bërë ekspertizë nga eksperti i pavarur financiar, vlerësojmë se dëmi shkaktuar duhet 

te merret nga raporti pavarur i ekspertit financiar në shumë prej 121, 907.32€. për çka 

edhe në këtë drejtim është përmirësuar dispozitivin i aktakuzës përkitazi me veprën 

penale shmangien nga tatimi nga neni 313 par. 3 të KPRK.  

 

Duke qenë se asetet e përfituara nga aktiviteti kriminal i mashtrimi me viza pune, 

rrjedhin nga transaksionet e dyshimta ku janë përfituar paluajtshmeri, automjete si dhe 

sende tjera me vlerë të përshkruara si në faqen 10 të aktakuzës, e me qëllim të fshehjes apo 

maskimit të natyrës së burimit të ardhurave të siguruara nga aktiviteti kriminal i 

mashtrimit me viza pune, e duke i fshehur këto mjete dhe transferu ato tek personat tjerë, 

duke shtresuar pasurinë  e paligjshme përmes blerjes së pronave, si vetura të shtrenjta, 

shtëpi dhe banesa, e duke përfshirë maskimin e të hyrave përmes tregtisë me automjete 

dhe me motorizim të marrëveshjeve, kanë përvetësuar shuma marramendëse të parave e 
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duke  bërë shpërlarjen e parave të siguruara nga ky aktivitet kriminal andaj, pamëdyshje 

edhe në veprimet e tyre manifestohen elementet e veprës penale Shpëlarje Parash nga neni 

308 i Kodit Penal të Republikës se Kosovës, si dhe neni 32  paragrafi 2, nën paragrafi 2.1 

dhe 2.2, i ligjit mbi Parandalimin e Shpëlarjes se parave dhe Financimin e Terrorizmit, 

lidhur me nenin 81 dhe 31 të KPRK-së. 

Mbrojtjen e të akuzuarve F.H.,j e B.R.,, se kinse në asnjë mënyrë nuk i kanë kryer 

veprat penale që iu vihen në barrë, duke u munduar që barrën e përgjegjës penale  t’ia 

hedhin njëri tjetrit e konsiderojmë si jo logjike dhe kontradiktore me gjendjen faktike si 

dhe provat materiale të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe si të tilla janë të 

koncentruar në shmangien e përgjegjësisë penale. 

Po ashtu edhe mbrojtjen e të akuzuarit F.H.,j, për veprën penale Shmangie nga Tatimi 

nga neni 313 par. 3 i KPRK-së, e konsiderojmë kontradiktore  me Raportin final hetues të 

bërë nga Departamenti i Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës, raporteve të kontrollit të 

ATK-së të datës 20.12.2017 dhe 21.12 2017, ekspertizave financiare të ekspertit financiar 

gjyqësor dr.sc. V.Y., si dhe  deklaratat e inspektoreve tatimor H.V., dhe A.Th.,. 

Andaj nga te cekurat me lartë propozojmë që të akuzuarit: F.H., dhe  B.R.,  të shpallen 

fajtor për veprat penale për të cilat akuzohen dhe të dënohen me dënime meritore sipas 

Kodit Penal. 

Konform nenit 62 par. 2 nën paragraf 2.7  të KPRK-së, të akuzuarve F.H., e  B.R.,, t’iu 

shqiptohet edhe dënimi plotësues konfiskimi i aseteve    të përshkruara si në akuzë, e të 

përfituara nga aktiviteti kriminal. 

 

Përfaqësuesi i të dëmtuarit ATK-së, A.N., në fjalën e tij përfundimtare në deklaroj 

se mbështet në tërësi fjalën përfundimtare të PPS, në bazë të nenit 287 par.4 të KPP-së, nr. 

04L123 parashtron kërkesë pasurore juridike konform aktakuzës lidhur me çështjen që 

është objekt kontesti në shumë prej 121.907.32euro (njëqindenjëzetenjë mijë e 

nëntëqindeshtatë euro e tridhjetedy cent), euro, ndërsa për pjesë tjera të cilat nuk janë 

objekt kontesti në aktakuzë do të ndjekim me procedurë administrative, e njoftojmë 

gjykatën se konform ligjit 03/L 222ndëshkimet e interesit  rrjedhin deri në momentin e 

pagesës finale të borxhit të cilën e kanë bizneset NSH P.......L....... me nr. fiskal 601289730 

dhe D..... shpk me nr. fiskal 601618187.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.H.,, av B.K.,, fjalën përfundimtare gjykatës ia ka 

parashtruar me shkrim ku ka theksuar se fillim dua të ceki, se Aktakuza e Prokurorisë 

Speciale, lidhur me të akuzuarin F.H., dhe atë në pikën I. të aktakuzës: që ka të bëjë me 

vepra penale: Shpërlarje e parasë nga neni 308 të KPRK-së lidhur me nenin 32 par. 2 nën 

paragraf 2.1 dhe 2.2 të Ligjit mbi Parandalimin e Shpërlarjes së parave dhe Financimin e 

Terrorizmit lidhur me nenin 81 dhe 31 të KPRK-së dhe pikën VI të aktakuzës: që ka të bëjë 

me veprën penale: shmangia nga tatimi nga neni 313 par. 3 të KPRK-së,, aktakuza për këto 

dy vepra penale është e paqëndrueshme, sepse kryerja e këtyre veprave penale nga i 

akuzuari në fjalë, nuk është vërtetu me asnjë provë bindëse gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

Kur bëhet fjalë për veprën penale të shpërlarjes së parave dhe financimin e 

terrorizmit, në veprimet e të mbrojturit tim nuk formohen elementet e veprës penale të 

përshkruar në dispozitiv të aktakuzës, sepse në rastin konkret i mbrojturi im në asnjë rast 

nuk është përfshi në kryerjen e kësaj vepre penale, kjo për faktin se për tu kryer kjo vepër 
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penale, së pari do të duhej të vërtetohej shuma e saktë e shpërlarjes së parave, dhe se çfarë 

shume janë transferuar dhe kujt i janë transferuar parat, cilëve persona i janë transferuar, 

ashtu siç është sugjeruar edhe nga aktgjykimi i Gjykatës së Apelit. Pra në këtë rast nuk është 

vërtetuar se në mes dy të akuzuarve (F.H., dhe B.R.,) ekziston një fond i përbashkët i parave 

të përfituar kundërligjshëm, e që këto të akuzuar bashkërisht ti kenë shpërlarë , por secili 

i kanë blerë asetet e veta nga paratë që i kanë përfituar me veprën penale të mashtrimit, 

gjithashtu nuk është vërtetuar me asnjë provë se këta kanë formuar grupin kriminal të 

strukturuar, apo zingjiri i komandues për të kryer veprën penale të shpërlarjes së parave 

në mes këtyre të akuzuarve. 

Pra, në rastin konkret nuk qëndrojnë elementet e veprës penale të shpërlarjes së 

parave, sepse për të ekzistuar kjo vepër penale përpos elementeve të cekura më lartë duhet 

që burimi i mjeteve apo prejardhja e parave të jetë i panjohur, gjë që nuk ekziston në rastin 

konkret, sepse të gjitha mjetet që janë derdhur në llogarinë e të akuzuarit dihet dhe është 

i njohur burimi i tërë, si transferime prej 500.000 eurove nga Isari Compani-Gjermane, por 

edhe të gjitha transferimet ... gjë që aktakuzën e prokurorisë lidhur me këtë vepër penale e 

bënë krejtësisht të paqëndrueshme në këtë drejtim. 

Vlen të ceket se edhe asetet e sekuestruara të të akuzuarit F.H., sipas aktvendimin e 

kësaj gjykate, nuk janë blerë me paratë e përfituara me veprën penale të shpërlarjes së 

parave, pasi nuk është vërtetuar vlera e këtyre aseteve të konfiskuara, koha kur janë blerë 

këto asete e sidomos shtëpia familjare e cila as që figuron në emrin e të akuzuarit, që donë 

të thotë se i njëjti as që është pronar legjitim, pasi që as çmimin e blerjes nuk e ka 

përmbushur në tërësi ndaj shitësit. 

Meqenëse nuk pati prova për të vërtetuar faktin se i mbrojturi im të ketë kryer këtë 

vepër penale, do të duhej për këtë vepër penale të lirohet nga akuza, për shkak të mungesës 

së provave, por edhe për shkak se ekzistojnë rrethanat që e përjashtojnë kryerjen e kësaj 

vepre penale. Meqenëse nuk pati prova, atëherë propozoj që edhe asetet e sekuestruara 

nga i akuzuari, të cekura në aktgjykimin e kësaj gjykate të njëjtit ti kthehen në pronësi, pasi 

që kundërligjshëm janë sekuestruar me aktgjykimin e shkallës së parë. 

Sa i përket veprës penale shmangia nga tatimi nga neni 313 par. 3 të KPRK-së, që ka 

të bëjë me të akuzuarin F.H.,, shihet se nga provat e ofruara duke përfshirë ekspertizat e 

ekspertit financiar V.Y., të datës 22.07.2019, 13.09.2019 dhe 03.11.2020, si dhe raportet e 

kontrollit të inspektorëve tatimorë A.Th., të datës 21.12.2017 dhe H.V., të datës 20.12.2017, 

nuk paraqitet drejtë dhe në mënyrë profesionale gjendja e afarizmit për subjektin afarist 

NSH “.............” dhe “...........” shpk pronar i të cilave ka qenë i akuzuari F.H.,, sepse konstatimi i 

gjendjes së përgjithshme afariste dhe periudha kohore për shmangie nga tatimi, nuk 

përputhen mes veti, sepse nga ekspertizat shihet se në mënyrë të përgjithshme ceket 

periudha tatimore e padeklaruar që është 07.dhe 08.2017, gjë që ky konstatim nga 

ekspertizat nuk përputhet me kohën e kryerjes së veprës penale, sepse për firmën D..... 

flitet vetëm për një pjesë të vitit 2017, ndërsa në përshkrimin e gjendjes faktike përfshihet 

periudha 2016 dhe 2017. 

Gjithashtu gjatë gjithë seancave gjyqësore, nuk janë përmbushur sugjerimet nga 

Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, se cilat janë të ardhurat e ligjshme dhe cilat të paligjshme 

dhe këto të ardhura të shndërrohen në shuma specifike, për të parë se cilat shuma janë 

përfituar nga aktiviteti gjatë shmangies nga tatimi, çka është deklaruar në ATK, e çka jo dhe 

atëherë të vlerësohet shuma e shmangies nga tatimi etj. 
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Pra, pretendimet nga aktakuza, përkitazi me veprën penale të shmangies nga tatimi 

nuk u vërtetuan, sepse as gjatë seancave të rigjykimit, nuk janë eliminuar të metat të cekura 

në Aktgjykimin e Gjykatës së Apelit, andaj në mungesë të provave i propozoj gjykatës që të 

akuzuarin F.H., ta liroj nga akuza edhe nga vepra penale e shmangies nga tatimi, konform 

nenit 364 par. 1 nën par. 1.3 të KP-së, sepse nuk është provuar që i akuzuari të ketë kryer 

këtë vepër penale.  

 

 Mbrojtësi i të akuzuarit B.R.,, av. M.Q., fjalën përfundimtare Gjykatës ia ka 

parashtruar me shkrim ku ka theksuar:  

 Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës me aktakuzën PPS.nr.07/18, të dt. 

20.08.2018, e ngarkon të akuzuarin B.R., se në bashkëkryerje me të akuzuarin F.H.,, ka 

kryer tri vepra penale të përshkruara në  aktakuzë.  

Me diapozitivin e I-rë, se “në përudhen kohore qershor 2016 deri në muajin gusht 

2017“, kanë ndërmarrë veprime inkriminuese që cilësohen si pastrim i parave  siç është  

përshkruar“ edhe pse e kanë ditur apo kanë pasur arsye shumë të forta për të ditur se 

pasuria buron nga aktiviteti kriminal me qëllim të përfitimit për vete dhe personat e tjerë 

e me qëllim të fshehjes apo të maskimit, të natyrës, burimit, vendit, dispozicionit, lëvizjes 

ose pronësisë së pasurisë, pasi që më parë kanë pranuar mjete monetare të shumta duke i 

mashtruar një numër shumë të madh të qytetarëve të Kosovës kinse do ti punësojnë në 

gjermani  duke përfituar me anë të veprës  penale të mashtrimit dhe falsifikimit të 

dokumenteve..., duke fshehur fondet në fjalë transferuar ato tek personat tjerë, pastaj duke 

shtresuar pasurinë e pa ligjshme përmes blerjes së pronave të pa luajtshme, veturave të 

shtrenjta apo të pa luajtshme shtëpi dhe banesa, duke përfshirë maskimin e të hyrave 

përmes tregtimit dhe me automjete në vlerësimin e tyre, noterizimin e marrëveshjeve nën 

pragun e raportimit dhe veprime të tjera të kundërligjshme, kanë përvetësuar shumën prej 

1,220,175.00 euro“ me këtë sipas prokurorisë kanë kryer veprën penale Shpëlarje e 

parave.  

Në procedurën e rigjykimit, nga administrimi të provave  të cilat i përmban aktakuza 

dhe provat që janë propozuar nga mbrojtja e të akuzuarit B.R.,  është vërtetuar kjo gjendjen 

faktike: 

Se  i akuzuari B.R., që nga viti 1993 deri në vitin 2014, së bashku me familjen e tij ka 

jetuar në Shqipëri. Gjatë kësaj kohe së bashku me anëtarët e tjerë të familjes, ka punuar 

është marrë me biznes, ka krijuar të ardhura dhe pasuri. Nga  kursimet ka  blerë një banesë  

në Shqipëri të cilën e ka shitur  në vitin 2012, para se të kthej për të jetuar në Kosovës, me 

paratë e kësaj banese të shitur, ka blerë nga F.H.,, banesën e cila ndodhet në Prizren,  e cila 

edhe sot e kësaj dite nuk është në pronësi të akuzuarit, në të njëjtën banon bashkë me 

anëtarët e tjerë të familjes. Provat që kanë vërtetuar këtë fakt janë; Kontrata e shitjes së 

banesës në Shqipëri numër 1807 e dt. 10.05.2012, prej nga shihet se i akuzuari B....... ka 

shitur banesën në Shqipëri dhe në emër të shitjes ka pranuar shumën prej 70.000 euro. 

Këto fakte të paraqitura më lartë vërtetojnë prejardhjen e ligjshme të pasurisë të cilën e 

posedon i akuzuari B.R., përveç kësaj pasurie i akuzuari nuk ka asnjë pasuri tjetër të 

luajtshme apo të pa luajtshme.  

Kjo gjende  faktike e vërtetuar nga provat,  bën që aktakuza sa i përket të akuzuarit 

B.R., të jetë e pa bazuar, e njëjta nuk qëndron, nuk ka prova që vërtetojnë se i akuzuari ka 

kryer veprat penale siç është ngarkuar me aktakuzë, kjo për arsyet si në vijim :  
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Me asnjë provë nuk është vërtetuar se i akuzuari B.R., ka kryer ndonjë veprim që lidhe 

me fshehjen e fondeve, transferimin e pasurisë tek personat tjerë, shtresimin e pa ligjshëm 

të pasurisë, blerjen e pronave të luajtshme apo të pa luajtshme, blerjen e veturave të 

shtrenjta , shtëpi apo banesë. Nuk është vërtetuar se i akuzuari ka vepruar në ndonjërën 

nga këto forma të përmendura. Në mungesë të vërtetimit të këtyre veprimeve të 

konkretizuara, të faktuara dhe të vërtetuara nga provat, nuk ekziston asnjë veprim 

inkriminuese siç përshkruhet nën dispozitivin nën I (një) të aktakuzës për të akuzuarin 

B.R.,, pra nuk ka prova që vërteton se i akuzuari ka kryer këtë vepër penale. 

I akuzuari B.R., tërë pasurinë e tij i cili e ka poseduar më parë apo në momentin kur 

është iniciuar kjo procedurë penale e ka fituar gjatë punës nga biznesi i ligjshëm i tij dhe i 

familjes së tij në Shqipëri. Ky fakt është vërtetuar me dokumente të dorëzuara gjykatës si 

provë materiale e të cilat janë administruar nga gjykata. Këto janë dokumente të Noterizuar 

të hartuara në periudhën kohore që korrespondon me gjendjen faktike, pra pasuria e tij 

është banesa të cilën e ka blerë me mjetet gjegjësisht të hollat që i ka marrë nga shitja e 

banesës  në Shqipëri. Edhe automjeti i konfiskuar nga bashkëshortja e të akuzuarit B....., 

është  blerë nga fitimi i biznesit që menaxhohet nga  bashkëshortja e tij, ku automjet  është 

i regjistruar në emër të saj. Ky fakt është vërtetuar nga provat që ka propozuar mbrojtja 

dhe që janë administruar nga gjykata; Kontrata e Noterizuar  me numër 1005 e dt. 

25.04.2006, e lidhur  në mes të znj. Sh.N., shtetase e Shqipërisë  dhe B.R.,, vërteton se B..... 

ka fituar pronësinë  në objektin e banimit – banesë  në sipërfaqe prej 126 m2. Ndërsa me 

kontratën noteriale të dt. 10.05.2012, me numër 1807, vërtetohet se banesën (që e kishte 

blerë në vitin 2006) e kishte shitur dhe për këtë kishte pranuar shumën  në të holla prej 

70.000 euro, me këto para dhe mjetet e fituara nga biznesi i bashkëshortes së tij Agite 

Rexhaj, i kanë investuar për blerjen e banesës e cila është objekt i konfiskimit në këtë 

çështje penale të cilën e kanë blerë nga i akuzuari F.H., e cila pa luajtëshmëri nuk figuron  e 

regjistruar në emër të akuzuarit B...... Nga administrimi si provë i Certifikatës së biznesit të 

Agite Rexhaj, vërtetohet se e njëjta vazhdon të punoj dhe është pronare e biznesit të 

regjistruar në mënyrë të ligjshëm nga e cila rigjeneron të hyra me të cilat ka blerë edhe 

automjetin e tipit “  ............ ” i cili automjet është objekt i konfiskimit në këtë procedurë.  

Konsideroj se këto janë fakte të mjaftueshme që vërtetojnë se aktakuza për  veprën 

penale shpëlarje parash nga neni 308 i KPRK-së lidhur me nenin 32 paragrafi 2 nën 

paragrafi 2.1 dhe 2.2 i ligjit mbi parandalimit e shpëlarjes së parave dhe financimin e 

terrorizmit, KPRK-së, nuk qëndron dhe nuk është vërtetuar sa i përket të akuzuarit B.R.,.  

Mbi bazën e fakteve vendimtare që janë vërtetuar gjatë procedurës gjyqësore, më 

duhet të ritheksoj se: Pastrimi parave sipas doktrinës juridike dhe Kodit penal të Kosovës 

është proces i fshehje ose maskim i natyrës së vërtetë, burimit, vendndodhjes, deponimit, 

lëvizjes, të drejtave reale në lidhje me pronësinë duke qenë në dijeni që prona e tillë rrjedhë 

nga një vepër penale. Nga ky përkufizim ligjorë i kësaj vepre penale, duhet të ekzistojnë 

elementet qenësore të figurës së veprës penale që lidhen me ekzistimin e pasurisë e 

çfarëdo forme qoftë ajo. Që kjo pasuri të jetë fituar apo të rrjedhë nga një vepër penale dhe 

që të ekzistoj ndonjë formë e fshehjes apo maskimit të kësaj pasurie. Nuk është vërtetuar 

me asnjë provë se i akuzuari posedon, është pronarë, ka poseduar dhe ka qenë pronarë i 

ndonjë pasurie të cilën e ka transferuar, maskuar  apo në çfarëdo forme ka ndryshuar 

natyrën e burimit të sajë, e që plotësisht vërteton se ai nuk ka kryer veprën penale pastrim 

parash, pra nuk janë plotësuar elementet qenësore të veprës penale për të cilën akuzohet.  
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Edhe një herë ritheksoj  që këtë  e ka vërtetuar edhe gjykata se i akuzuari paratë që i 

ka fituar nga puna në biznesin MNP ............, nuk i ka investuar askund, të njëjtat i ka kthyer 

tek klientët më qëllim që të mbuloj borxhet pasi që ka kuptuar se ka problem me 

dokumentet për vizë.    

Në aktakuzë në dispozitivin nën I/ prokuroria përshkruan në mënyrë gjenerale 

veprimet apo formën e kryerjes së veprës penale shpëlarje parash duke theksuar se “duke 

fshehur fonde në fjalë, transferuar ato tek personat tjerë“ mirëpo me asnjë provë dhe në 

asnjë rrethanë nuk është vërtetuar se i akuzuari B..... ka fshehur apo ka transferuar fonde 

tek personat tjerë.  

 Në aktakuzë nuk është  konstatuar as një veprim konkret i të akuzuarit B..... që 

drejtpërdrejtë apo tërthorazi vërteton se ai ka fshehur fonde apo ka transferuar  tek 

personat tjerë,  mungesa e një përshkrimi të tillë në aktakuzë, mungesa e provave që 

vërtetojnë një veprim të tillë aktakuzën  e bën të pa qëndrueshme, të pa qartë ndërsa nuk 

paraqiten elementet qenësore të figurës së veprës penale nga neni 32 i Ligjit për 

parandalimin e shpëlarjes së parave dhe financimit të terrorizmit.  

Aktakuza vazhdon me citatin si më lartë pastaj “duke shtresuar pasurinë e pa 

ligjshme përmes blerjes së pronave të luajtshme, veturave të shtrenjta apo të pa luajtshme 

shtëpi dhe banesa“ as këto veprime të përshkruara në aktakuzë nuk janë vërtetuar sa i 

përket të akuzuarit B....., as një dëshmitar  i dëgjuar, as një provë  e administruar dhe as një 

fakt i vërtetuar nuk tregon se i akuzuari ka blerë apo të  ketë shitur pasuri të luajtshme, 

pronë të paluajtshme apo të ketë shtresuar pasurin e tij. Në mungesë të këtyre fakteve, pa 

dyshim se aktakuza nuk ka as mbështetej faktike as ligjore,  sepse në mungesë të provave 

që i akuzuari ka kryer këto veprime, nuk vërtetohet ekzistimi i veprës penale. Pra nuk 

vërtetohet si i akuzuari ka fituar pasuri në mënyrë të kundërligjshme te cilën e ka maskuar 

apo e ka ndërruar natyrën e saj me qëllim që të paraqes si pasuri të ligjshme. 

Është me rëndësi që gjykata të vlerësoj deklaratat e të akuzuarit për prejardhjen e 

pasurisë që është objekt i sekuestrimit  të përkohshëm, kjo për faktin që kjo  pasuri është 

fituar në periudhën kohore para vitit 2012, e kjo vërteton që i njëjti me as një veprim nuk 

ka fsheh apo maskuar, transferuar apo në çfarëdo forme të ketë provuar të fsheh 

prejardhjen e burimeve të tija financiare apo të pronës, ndërsa  pasuria e sekuestruar 

përkohësisht duhet të i lirohet.   

Përveç tjerash në këtë çështje mungon objekti i kësaj vepre, pra nuk ekziston pasuri 

e fituar me vepër penale nga i akuzuari B.R., e gjithashtu nuk ekziston as forma  e veprimit 

me të cilën kryhet kjo vepër penale.  

Në këto rrethana i akuzuari B.R., duhet të lirohet nga aktakuza.  

Siç u theksua më lartë, provat e administruara, kanë vërtetuar se pasuara e  

sekuestruar përkohësisht më vendim të gjykatës që i takon të akuzuarit B.R., është fituar 

në mënyrë të ligjshme, nuk rrjedhë dhe nuk është rezultat i asnjë veprimi të 

kundërligjshëm, as si rezultat i veprës penale për të cilën akuzohet, parandej e njëjta nuk 

mund të jetë objekt i konfiskimit dhe e njëjtë duhet  të lirohet nga çdo masë ndalimi për 

shkaqet dhe arsyet si në vijim:  

Fillimisht banesa e cila ndodhet në lagjen Bazhdarhane është pronë e regjistruar në 

emër të personit të tretë – ndërtuesit dhe investitorit që e ka ndërtuar objektin. Ndërsa  i 

akuzuari B..... të njëjtën e ka blerë me mjetet e fituara nga shitja e banesës që e ka pas në 
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pronësi në Republikën e Shqipërisë e të cilën e ka shitur në vitin 2012, ky fakt është 

vërtetuar nga kontrata e shitblerjes prandaj edhe nuk mund të jetë objekt i konfiskimit.  

- Gjithashtu automjeti i tipit ............ duhet të i kthehet pronares A.R., nga se provat 

kanë vërtetuar se e njëjta është  pasuri e fituar në mënyrë të ligjshme nga veprimtaria në 

Biznesin e sajë me emrin “Eras“ që dëshmohet edhe nga  të hyrat dhe bilanci që e ka 

paraqitur si provë në gjykatë.  

 

Përfundim  

Nga krejt ajo që kamë elaboruar në këtë fjalë përfundimtare, pa dyshim që janë 

plotësuar të gjitha kushtet ligjore që gjykata  të veproj në përputhje me dispozitat ligjore 

të Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale  duke marrë aktgjykim lirues sa përket të 

mbrojturit tim B.R., për shkak se as në procedurë të rigjykimit, nuk është provuar se i 

akuzuari ka kryer veprat penale për të cilat akuzohet. 

Siç me të drejtë vlerësuar Gjykata e Apelit të Kosovës në aktgjykimin APS.nr.23/2020, 

të dt. 22.07.2020, duke kërkuar nga gjykatës e shkallës së I-rë  “të vërtetoj shumën e  saktë 

të përfitimit të kundërligjshëm, të vërtetoj shumën e shpëlarjes, të vërtetoj se kujt i janë 

transferuar paratë dhe në çfarë shuma, të vërtetoj kohën e përfitimit të aseteve dhe vlerën 

e saktë të tyre, të vërtetoj se a ka qenë një fond i parave që kanë shfrytëzuar të akuzuarit 

për shpëlarje apo që të dy të akuzuarit kanë shfrytëzuar paratë e tyre të fituara 

kundërligjshëm për të shpërlarë ato dhe në këtë mënyrë të vërtetohet elementi i 

bashkëveprimit apo jo, dhe pas vërtetimit të këtyre fakteve të merr vendim të drejtë dhe 

të ligjshëm.” 

Në rigjykim prokuroria ka dështuar të vërtetoj faktet që janë kërkuar nga Gjykata e 

Apelit, pra nuk është vërtetuar asnjëra nga këto fakte, përkundrazi është vërtetuar se i 

akuzuari B.R.,, nuk ka transferuar para në çfarëdo shume, asetet e konfiskuar me punë të 

ligjshme  para periudhës për të cilën akuzohet dhe që me asnjë veprim nuk ka kryer veprën 

penale me të cilën akuzohet.  

Në procedurën e rigjykimit nuk është vërtetuar asnjë fakt i ri nga ajo që është 

vërtetuar më  parë, përveç se me administrimin e provave të propozuara  nga mbrojtja janë 

vetëtuar pretendimet  e të akuzuarit  se ai nuk ka ndërmarr asnjë veprim për pastrim apo 

shpëlarje parash.  

Bazuar në krejt këto propozojmë gjykatës që të bie  aktgjykim lirues për të akuzuarin 

B.R.,.  

 

Të akuzuarit F.H.,, B.R.,, në asnjë fazë të shqyrtimeve nuk kanë pranuar fajësinë, 

ashtu që gjykata ka administruar me provat e propozuara nga prokurori i shtetit, 

përfaqësuesit e palëve të dëmtuar dhe avokatëve mbrojtës: 

 

Në shqyrtimin kryesor të datës 11.03.202, janë lexuar: 

Raporti final nga njësia hetimore tatimore të datës 28.05.2018. 

Raporti i ekzaminimeve të pajisjeve elektronike CD-Lidhur me ekzaminimet. 

Urdhri ndalues PPR.395/2017 të datës 07.12.2017 ku janë sekuestruar shtëpia, 

banesa dhe garuzhda. 

Urdhëresa PPR.nr.395/2017 të datës 27.12.2017 ku janë sekuestruar vetura ............ 

dhe ............. 
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Transaksionet bankare të të pandehurve. 

Transaksionet bankare të B.R.,, ............ 

Vula – “............” Prizren pa numër. 

Vula “............” SHPK Prizren. 

Vula – “............ -SHPK”, Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar Prizren. 

Vula – “............” SHPK Prizren. 

Telefoni mobil samsung me nr. serik RF8 ............, në pronësi të dyshuarit F.H.,. 

Llaptopi mobil “Samsung” me nr. serik ............, në pronësi të dyshuarit B.R.,. 

Telefoni mobil “Samsung” me numër serik. ............ me pronësi të pandehurit B.R.,. 

Telefoni mobil “VICOM” me nr. seri, 354 ............, në pronësi të dyshuarit B.R.,. 

Libri i protokollit marrë nga “............ -SHPK” në të cilën janë shënuar dëshmitë tjera. 

Certifikata e regjistrimit të biznesit ............ -SHPK nr. biznesi ............ dhe numri fiskal 

601618187 të datës 20.04.2016. 

Ekspertiza financiare nga eksperti financiar gjyqësor Dr.Sc V.Y., i datës 13.09.2019 

dhe i datës 22.07.2019 i përpiluar nga i njëjti ekspert. 

Raporti i kontrollit i datës 20.12.2017 i bërë nga ana e zyrtarëve të ATK të biznesit 

............. 

Raporti i kontrollit i datës 21.12.2017 po ashtu i bërë nga zyrtarët e ATK të datës 

21.12.2017 tek biznesi ............ -SHPK. 

Bëhet shikimi në certifikatën e regjistrimit nr. ............ në emër të A.R., b.i. 

Bëhet shikimi i dy kontratave të shitblerjes së banesave në Bazhdarhane, në lakuriqin 

verior, “leja ndërtimore” me numër 04............ e datës 29.03.2017. 

Është bërë shiqimi në plotësimin e ekspertizës financiare nga eksperti V..Y., datës 

03.11.2020, ku është paraqitur vlera totale 121,907.32 €. dhe plotësimit të ekspertizës, të 

dt. të datës 05.10.2021. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit F.H.,, av. B.k., si plotësim të provave i ka dorëzuar si provë 

certifikatën për pronën e paluajtshme 7148-15 në sip. 207 m2 e cila pronë me aktgjykimin 

e gjykatës është përkohësisht i sekuestruar dhe e cila pronë gjithashtu nuk figuron në emër 

të akuzuarit F.H.,, figuron në emër të personit me emër C.M.,. 

Prova e dytë është kërkesën mbi vërtetimin tatimor me të cilën është vërtetuar se me 

rastin e mbylljes së biznesit i akuzuari F.H., nuk ka kurrfarë detyrime ndaj ATK që mban 

datën 19.01.2017. 

Si plotësim të provave mbrojtësi av. V.R., deklaron: edhe në procedurën e kaluar që 

është zhvilluar për këtë çështje në fazën e shqyrtimit të dytë dhe në plotësim të provave 

kam propozuar si provë përveç certifikatës së biznesit A.R., e cila është administruar si 

provë të administrohen edhe këto prova si në vijim: 

Kontratë porosie e noterizuar e lidhur me datë 25.04.2006 me nr. 1005 e lidhur  në 

mes të Sh.N., A.P., dhe porositësi B.R.,. 

Kontratë, premtim shitje e lidhur me datë 10.05.2012, e noterizuar dhe mban nr. 

1807 pala premtuese shitje B.R., dhe pala blerëse P.L., ku objekt i kësaj kontrate ka qenë 

shitja – blerja e banesës që kishte qenë në pronësi të B.R., në Republikën e Shqipërisë të 

cilën banesën e kishte shitur në vlerë prej 70.000,00€. 

Tri ekstrakt historik i regjistrit tregtar dhe atë biznesi i regjistruar në emër të B.R., i 

cili është themeluar në vitin 1993 në Republikën e Shqipërisë. 
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Biznes i regjistruar në emër të A.R., i themeluar në vitin 2012 në Republikën e 

Shqipërisë. 

Biznes në emër të A.R., e themeluar në vitin 2004 në Republikën e Shqipërisë. 

Këto 3 prova dëshmojnë sipa mbrojtësit se familja Rexhaj ka punuar dhe zhvilluar 

veprimtari të ligjshme dhe nga të ardhurat që ka pasur nga këto biznese, dhe nga shitja e 

banesës në Shqipëri i ka investuar në Republikën e Kosovës duke blerë banesën që është e 

sekuestruar përkohësisht në lagjen Bazhdarhane, ndërsa nga provat e mësipërme të 

biznesit të A.R., dëshmohet se e njëjta me mjetet e saja vetanake të përfituara nga biznesi i 

ligjshmen që operon në RK e ka blerë automjetin e saj ............ i cili automjet është i 

sekuestruar përkohësisht. 

 

Përfaqësuesi i ATK si provë ofron gjykatës gjendjen e borxheve të datës 11.03.2022 

sa i përket subjektit ............ dhe D..... me të cilën demantohet fakti i ofruar nga mbrojtësi av. 

B.k., se këto biznese i kanë shlye obligimet ndaj ATK-së, dhe ofrojmë si provë gjykatës këto 

gjendje të borxheve ku subjekti personal ............ figuron të ketë borgj 248,714.09€ tatim 

bazë dhe ndëshkim dhe interes ku njoftojmë gjykatës se ndëshkimi i interesit rrjedhin deri 

në momentin e pagesës së tërësisë të këtij borxhi, ndërsa sa i përket subjektit ............ SHPK 

shuma e borxhit e cila figuron në total është 11,663.20€. 

 

Lidhur me plotësimin e provave, gjykatë me aktvendim ka miratuar provën e av. B.k., 

që ka të bëjë me certifikatën për pronën e paluajtshme ............ -15 në sipërfaqe 207 m2, e 

cila pronë me aktvendimin e gjykatës është përkohësisht i sekuestruar e cila pronë figuron 

në emër të pronarit M.C., e nuk figuron në emër të akuzuarit F.H.,. 

 

Sa i përket kërkesës për vërtetimin tatimor për biznesin e të akuzuarit F.H., që nuk ka 

kurrfarë detyrimi ndaj ATK-së e që mban datën 19.01.2017 kërkesa e tillë është refuzuar 

sepse gjatë analizimit këtu kemi të bëjmë vetëm me kërkesën për mbylljen e biznesit 

tatimor, dhe nuk kemi vendim tatimor që biznesi është i mbyllur. 

 

Është aprovuar kërkesa e mbrojtësit të akuzuarit B.R.,, av. V.R.,, dhe është bërë 

shiqimi në kontratën porosie e Noterizuar e lidhur me datën 25.04.2006 me nr. 1005 në 

mes të Sh.N., , A.P., dhe porositësi B.R.,, në kontratë, premtim shitje e lidhur me datën 

10.05.2012 e Noterizuar dhe mban nr. 1807, pala premtuese shitësi B.R., dhe pala blerëse 

P.L., , ku objekti i kësaj kontrate ka qenë shitja blerja e banesës e cila ka qenë pronë e B.R., 

në Republikën Shqipërisë të cilën banesë e kishte shitur në vlerë prej 70.000€. Tri ekstrakt 

i regjistrit tregtar dhe atë biznesi i regjistruar në emër të B.R., i cili është themeluar në vitin 

1993 në RSH, biznesi i regjistruar në emër të A.R., i themeluar në vitin 2012 në RSH, biznesi 

në emër të A.R., e themeluar në vitin 2004 në RSH, mirëpo provat e paraqitura nga mbrojtja 

për gjykatën nuk ishin valide, mungonin origjinaliteti i tyre, e mbrojtja provat e tilla i ka 

parashtruar në fotokopje.  

 

Në administrimin e provave është dëgjuar eksperti financiar V.Y., dhe në pyetjen 

e Av. B.k., se janë tri ekspertiza që kam mundur unë të siguroj, ekspertiza e fundit është e 

datës plotësimi ekspertizës financiar 03.11.2020 a janë përpiluar nga ana e juaj, ku eksperti 

tha se nga ana ime është përpiluar ekspertiza financiare e datës 13.09.2019 që mban nr. 
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056/2019-1 dhe është hartuar plotësimi ekspertizës me nr. 103/2020 datë 03.11.2020, që 

do të thotë janë kryer 2 ekspertiza ndërsa ekspertiza e 3 që e përmend av. është plotësim i 

ekspertizës së parë. 

Ekspertiza e dytë është bërë duke përfshirë periudhën kohore vetëm si në aktakuzë, 

ndërsa e para ka qenë për të gjitha periudhat kohore tatimore, ky ka qenë dallimi në mes 

ekspertizës së parë dhe të dytë, ndërsa plotësimi i ekspertizës është bërë me qëllim që 

përpos të gjitha atyre që janë përfshirë në ekspertiza financiare të sqarohet edhe pronari i 

biznesit (bizneseve). 

Te plotësimi i ekspertizës, në fq. 3 të ekspertizës janë të përshkruara dokumentet me 

të cilat është bazuar plotësimi i ekspertizës si dhe si shtesë janë marrë për bazë edhe 

informatat nga faqja zyrtare e agjencionit për regjistrimin e bizneseve të Kosovës. 

Në pyetjen e rrodhes nga Av. B.k.,: Për cilën periudhën kohore keni përfshirë në 

ekspertizë për ndërmarrjet D..... dhe P.......L......., janë dy subjekte, ku në një momente ceket 

periudha 2016-2017 ndërsa në një moment ceket korrik-gusht 2017, ekspert tha se nëse 

është lexuar në tërësi plotësimi i ekspertizës në fq. 6 sa i përket subjektit afarist D..... shpk 

kemi të bëjmë me mos deklarim nga pagesa e tatimeve në paga dhe kontributeve 

pensionale, për muajin korrik dhe gusht të vitit 2017 në vlerë të përgjithshme prej 4,387.46 

ndërsa sa i përket subjektit NSH P.......L....... po të njëjtën faqe është shkruar se shmangie e 

pagesës së tatimeve duke mos deklaruar të hyrat e realizuara janë si në ekspertizën bazë. 

Lidhur me çështjen e investimit prej 500,000 € për ndërtimin e objektit të shkollës 

dhe që lidhet me faktin se ky investim a do të duhej të mos trajtohej si e hyrë e cila duhet ti 

nënshtrohet pagesës së tatimit në bazë të qarkullimit, kjo nënkupton se asnjë investim 

nuk e liron nga detyrimi për pagesën e të hyrave që janë realizuar mbi bazën e 

qarkullimit, andaj të gjitha të hyrat fillimisht duhet ti nënshtrohen pagesës së 

tatimeve ashtu siç ato edhe rrjedhin, në rastin konkret shmangia e pagesës së 

tatimeve është përshkruar në detaje në mendimin dhe konstatimin me plotësimin e 

ekspertizës dhe konsideroj se mbetet e pandryshuar. 

Në plotësimin e ekspertizës se a janë përfshirë edhe përafërsisht 413 fatura të 

subjekteve dhe në emër të kujt kanë qenë këto fatura e cilës firmë, eksperti tha se duke 

qenë se kemi të bëjmë për periudhën tatimore 01.06.2016 deri me 31.08.2017 në këtë 

periudhë ashtu siç edhe është përcaktuar me ligj do të duhej që gjatë ushtrimit të kontrollit 

tatimor të prezantoheshin të gjitha të dhënat dhe dokumentet të cilat janë relevante për 

kryerjen e një kontrolle të tillë dhe asnjë dokument i cili nuk prezantohet dhe nuk 

dorëzohet në kohën e duhur, apo nuk është regjistruar në librat apo në regjistrime subjekte 

përkatës pas përfundimit të kontrollit të njëjtat nuk merren për bazë, andaj asnjë 

dokument i cili nuk është trajtuar në procedurë të kontrollit nga ATK nuk është trajtuar as 

nga ana ime si dokument plotësues dhe se këto 413 fatura të potencuar, konsideroj se ATK 

i ka marrë për bazë dhe detyrimet tatimore sa i përket tatimit të vlerës së shtuar rrjedhin 

nga qarkullimi i padeklaruar dhe i paregjistruar në libra dhe regjistrimit të subjektit. 

Qarkullimi shtesë është qarkullim i cili nuk ka qenë i deklaruar dhe i evidentuar, andaj dhe 

tatimi shtesë ka rezultuar mbi këtë bazë. 

Në pyetjen e të akuzuarit F.H.,: Keni pranuar një urdhëresë nga gjykata, në të gjitha 

pikat që është shënuar në urdhëresë a jeni detyruar të përmbushni të gjitha ato pika nga 

urdhëresa, eksperti deklaroj se jam bazuar në tërësi në detyrat të cilat janë përcaktuar 

sipas urdhëresës së gjykatës për angazhimin e ekspertit financiar. 
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Të gjitha dokumentacionet të cilat kanë qenë të lëshuara qoftë në formë të 

fletëpagesave apo deponimeve në llogari të bankave që kanë qenë të hapura me emër të 

N.SH. “............” me pronar F.H., dhe në emër personal të F.H., , dhe atë në bankën TEB, RBKO 

dhe BKT mbështetet në bazën e të hyrave të padeklaruara dhe të gjitha janë të përfshira në 

përmbledhjen e mendimit dhe konstatimit me plotësimin e ekspertizës financiare të datës 

03.11.2020. 

Ashtu siç deklarove më herët në tërësi jam përmbajtur detyrave të caktuara me 

urdhëresën e gjykatës për angazhim të ekspertit, më konkretisht edhe në përgjigjet e 

pyetjes së ngritur nga mbrojtësit i të akuzuarit në këtë çështje dhashë përgjigje dhe atë po 

e precizoj bazuar në ligjin për ATK dhe procedurat asnjë dokument i cili me rastin e 

përfundimit të kontrollit të ATK-së nuk është prezantuar nga pala që i është nënshtruar 

kontrollit nuk duhet të mirret për bazë në periudhën ndihmëse (në të ardhmen të gjitha 

dokumentet të cilat kanë qenë të regjistruara në librat dhe regjistrimet e subjektit janë 

marrë për bazë), krejt gjetjet që kanë rezultuar me qarkullim shtesë – të hyrat e 

padeklaruara janë të vërtetuara nga dokumentacioni që është në shkresat e lëndës 

pavarësisht nga raporti final i ATK-së. 

Subjekti afarist MNP P.......L....... sh.p.k. me NRB. ............ NRF ............ është subjekt 

afarist “............” shpk me NRB ............ NRF ............ i takon dhe është me pronësi të B..... 

Rexhës, për çka është edhe përgjigja në këtë pyetje në mendimin dhe konstatimin e dhënë 

në pikën 3 të plotësimit të ekspertizës. 

I akuzuari F.H.,: Si mund që janë 413 fatura të kandidatëve me të dhënat e firmës që 

ju më herët e cekët që s’jam pronar unë është B.R.,, 413 fatura që janë në shkresat e lëndës, 

e të ngarkohem unë me tatim nga një firmë që nuk më përket mua? 

Eksperti: Edhe pse pyetja është duke u parashtruar në mënyrë të gabuar se nuk kemi 

të bëjmë me fatura po kemi të bëjmë me fletëpagesa nga klientët e njërës palë që nuk ka 

qenë objekt i trajtimit dhe nuk ka qenë detyrë e imja që të bëjë këtë analizë, por krejt 

analiza bazohet në të hyrat të cilat janë deponuar në llogari bankare ashtu siç e kam 

elaboruar më herët dhe është përshkruar në pikën 2 të mendimit dhe konstatimit të dhënë 

në plotësimin e ekspertizës financiare. 

Eksperti financiar V.Y., në fund deklaroj se mendimi dhe konstatimi i fundit i imi i 

dhënë përfundimtar që i përket plotësimit të ekspertimit nr. 103/2020 të datës 03.11.2020 

këtij mendimi dhe konstatimi i qëndroj tërësisht mbrapa saj. 

Në pyetjen e PPS: Sa është shuma totale e tatimit të padeklaruar nga ana e të akuzuarit 

F.H.,, ekspert deklaroj se shuma totale e tatimit të padeklaruar sipas plotësimit të 

ekspertizës është 121,907.32 €, se kjo vlerë e shmangies së tatimit është e përshkruar në 

periudhën tatimore si në pikën 1 të mendimit dhe konstatimit. 

Ndërsa në pyetjen e përfaqësuesit të ATK: Cilat kanë qenë arsyeja e ndërrimit të 

shumës së shmangies nga tatimi të përshkruar si në dispozitivin e aktakuzës në atë të 

ekspertizës së fundit të juaj, eksperti deklaroj se duke qenë se edhe detyrë e imja ka qenë 

që mos të referohem raportit të ATK-së ashtu siç ka vepruar në plotësimin e ekspertizës 

financiare, lartësia e shmangies së detyrimeve tatimore ka rezultuar mbi bazën e analizës 

gjithëpërfshirëse të dokumentacionit i cili ka qenë në shkresat e lëndës, andaj mbi këtë 

bazë kam ardhur deri në përfundimet dhe konstatimet ashtu siç janë përshkruar në 

plotësimin e ekspertizës financiare. 
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Dhe në pyetjen e fundit nga përfaqësuesi i ATK: Mos ka ndodhur ndryshimi në 

ekspertizën si pasojë se ATK ka kryer kontroll prej periudhës tatimore TM1-2015 deri te 

08.2017, ndërsa eksperti në hartimin e ekspertizës ka pasur objekt ekspertizën periudhën 

2016-2017 dhe si pasojë e këtyre ndryshimeve ka ndodhur ndryshimi në ekspertizën e 

ekspertit? 

Ekspert tha se sipas gjitha gjasave mund të jetë një prej faktorëve edhe kjo se 

periudha kohore tatimore e përfshirë në raportin e kontrollit dallon me periudhën 

tatimore të përfshirë në ekspertizën financiare dhe në plotësimin e ekspertizës financiare, 

por që prapë po deklarohem nuk jam bazuar në raportin e kontrollit të ATK-së. 

 

I akuzuari F.H., në mbrojtën e tij deklaroj se më kujtohen deklaratat e dhëna dhe 

qëndron pranë deklaratave nga seancat e mëparshme të datës 06.12.2019 dhe 20.12.2019  

Në pyetjen e mbrojtësit se cilat kanë qenë bizneset e tij të regjistruara, i akuzuari F.H., 

tha se kanë qenë ............ -shpk dhe NSH ............. 

Biznesi ............ -shpk është hapur në dhjetor të vitit 2016 dhe ka vepruar deri tek 

arrestimi im me datën 28.Gusht 2017, kurse NSH ............ është hapur në muajin 11.2015 

data e saktë nuk më kujtohet dhe është mbyllur në janar 2017. 

Për biznesin DB............ BS-shpk të hyrat vjetore kanë qenë përafërsisht 40 kandidatë 

kanë qenë me pagesë dhe 40 pa pagesë, shuma vjetore përafërsisht ka qenë 80.000€, sa i 

përket biznesit të dytë NSH ............ ka qenë prej vitit 2015-2017 kanë qenë të hyrat prej 

18.000€. 

Në pyetjen e rrodhes nga mbrojtësi av. B.k.,: Për këto të hyrat a keni paguar rregullisht 

tatimin, i akuzuari F.H., deklaroj se për ............ shpk kam paguar nga hapja biznesit gjer në 

momentin e arrestimit tim, kur atëherë më është pamundësuar pagesat për 2 muajt e 

fundit, në muajin korrik dhe gusht 2017, dhe kam qenë tatimpaguesi i rregullt pasi që me 

D..... shpk kam marrë rimbursimin e TVSH që i nënshtrohet kontrolli nga baza e Prishtinës 

nga një komision i pavarur, që ka qenë vlera e rikthimit të TVSH në shumën mbi 28.000€, 

sa i përket NSH ............ kam qenë tatim paguesi i rregullt dhe me 01.2017 jam detyruar 

pagesa shtesë me bo prej afër 1.000€ për të marrë të drejtën e mbylljes së biznesit. 

 D.....-shpk ka pasur kontrata bashkëpunimi me disa kompani në Gjermani, këtu në 

Kosovë kemi pasur tri marrëveshje, e para ka qenë shkolla e Teknike profesionale në 

Prizren, e dyta ka qenë enti për Punësim në Prizren, e treta ka qenë bashkëpunim MNP 

............ shpk, me pronar B.R.,. 

Se çfarë roli ka pasur pronari lidhur me biznesin MNP ............, i akuzuari F.H., deklaroj 

se rolin sipas kontratës që është themeluar në mes të dy kompanive ka qenë që D..... shpk 

të aftësojë në çështjen e gjuhës gjermane, ose kurse kursi i gjuhës gjermane, për kandidatë 

MNP ............ shpk. Për një vlerë pagesë mujore prej 50 € në muaj për një person. 

Në pyetjen tjetër të mbrojtësit av. B.k.,: Llogaritë bankare të firmave të tuaja dhe B.R., 

a keni pasur autorizime të mirësjellja për përdorimin e mjeteve të njëri tjetrit? 

I akuzuari F.H., tha se jo nuk kemi pasur llogari të përbashkëta apo ndonjë autorizim 

qoftë nga unë apo nga B.R.,, jashtë asaj marrëveshje që e ceka më lartë, dhe 1 kontratë qiraje 

MNP P.......L....... që e ka huazuar një hapësirë e biznesit tonë D.....-shpk që ka paguar shumën 

e qirasë në shumën prej 800 € në muaj. 

Nuk kemi pasur fond të përbashkët me firmën e MNP P.......L....... me pronar B.R.,, nuk 

kemi pasur ndonjë fond të përbashkët apo persona të përbashkët si kontabilist D..... ka 
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pasur kontabilistin e vet të punësuar në objektin tonë dhe MNP P.......L....... gjithashtu ka 

pasur kontabilist jashtë objektit i angazhuar privatisht. 

Transferet i kemi bërë me D..... shpk nga Gjermania në Kosovë dhe anasjelltas, pasi që 

investitori kryesor i D..... shpk ka qenë me shtetësi gjermane dhe janë sjellë donacione nga 

Gjermania, mjete për shkollë janë blerë në Gjermani dhe atëherë pagesat janë bërë në 

Gjermani nga Kosova. 

Në pyetjen e PPS: Ju keni konfirmuar se jeni pronar i biznesit D.....-shpk, po biznesi 

P.......L.......? 

I akuzuari deklaroj se kam qenë pronar i biznesit D..... shpk ndërsa nuk kam qenë 

pronar P.......L........ 

PPS: Ju i kini parë raportet e ATK si dhe ekspertizat e inspektorit e ekspertit të 

pavarur të financave V.Y., si dhe mendimin e fundit të tij në procesverbal, çfarë keni për të 

thënë për këtë? 

I akuzuari deklaroj se në raportin e ATK është ose ka disa paqartësi pasi në atë raport 

thuhet se në llogarinë time në periudhën 2015-2016 kanë qenë të deponuar mbi 440.000 

€, në llogarinë time TEB në bankën në atë llogari është bashkangjitur edhe në pjesët e 

lëndës se nga hapja deri në përfundim nuk kanë qenë më shumë se 13.000 € të deponuara 

asnjëherë, pasi edhe në raportin e V.Y., është një paqartësi pasi bëhet fjalë për dy kompani 

NSH P.......L....... që unë kam qenë pronar dhe P.......L....... shpk që është kompani tjetër dhe që 

e ka vërtetuar eksperti në fq. 3 të ekspertizës, se B.R., është pronar juridik edhe në regjistrat 

e ATK mua më është ngarkuar tatimi i kompanisë së huaj, vetëm me emër ngjeshmërinë e 

kompanisë time NSH P.......L......., të gjitha faturat e kandidatëve janë në MNP P.......L....... apo 

............ që asnjëherë nuk kam qenë pronar i kësaj kompanie. 

I akuzuari: E kontestoj në tërësi mendimin dhe konstatimin e ekspertit të pavarur 

financiar pasi që të gjitha faktet që janë pjesë e shkresave të lëndës mbi 500 fatura të 

klientëve që janë në emër të MNP P.......L....... shpk dhe ............ me pronar B.R., dhe ato faturat 

nuk i ka verifikua apo nuk ka poseduar eksperti financiar. 

Në pyetjen e radhës nga PPS: A është ofruar mundësia e prezantimit të provave për 

ekspertin financiar? 

I akuzuari deklaroj se jo, ne asnjëherë nuk kemi pasur kontakt. Kam parashtruar 

pyetjen e ekspertit financiar dhe besoj se është në protokoll të gjykatës që në pyetjen time 

u përgjigj se nuk i ka pasur në dispozicion faturat që janë pjesë të lëndës, se ai në raportin 

e tij final bazuar në informatat në raportit final të ATK-së dhe pas tij ka ardhur te 

përfundimi i kësaj ekspertize. 

E kamë pa mendimet dhe konstatimet e ekspertit financiar të datës 22.07.2019 dhe 

13.09.2019. Me kërkesën e mbrojtjes dhe timin kemi kërkuar rishikimin të raportit 

financiar dhe përjashtimin e raportit të ATK për të mos bazuar në atë raportin financiar po 

ajo nuk ka ndodhur në ekspertizën e dytë dhe eksperti financiar vet ka dëshmuar se ka 

marrë për bazë raportin final të ekspertizës së dytë. 

Nuk e dimë a është përputhur raporti final i ATK me ekspertizën e datës 13.09.2019. 

B.R., e njoh siç e kam deklaruar më herët nga viti 2016 nëse nuk gaboj. Siç kam 

deklaruar edhe më herët unë në atë kohë kam pasur një zyre për kurse të gjuhës gjermane 

në lagjen e Ortakollit Prizren, dhe B.R., ka ardhur si klient për rregullimin e 

dokumentacionit dhe përkthimin e dokumenteve për vizë pune që i ka dërguar vëllau i tij 
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për të. Lidhje tjetër kemi pasur D..... shpk me MNP P.......L....... shpk, marrëveshje qiraje dhe 

marrëveshje kursi të gjuhës gjermane. 

Në Ortakoll nuk ka punuar, ka pasur zyrën e vetë në Korishë, pas hapjes së objektit 

në dhjetor të vitit 2016 D..... shpk, ia kemi dhënë një hapësirë në katin e parë të ndërtesës 

me qira në afat dyvjeçar firmës MNP P.......L....... shpk. 

Në pyetjen e radhës nga PPS: Kush ka qenë njeri i dytë i shërbimeve ndaj qytetarëve 

që kanë aplikuar për vize pune, i akuzuari deklaroj se ka qenë punëtorja e B.....t E.B.,. 

E.B., i ka dhënë llogari B.R.,, pasi ka qenë punëtorja e atij. 

Se sa punëtor ka pasur të angazhuar në biznesin e e tij, i akuzuari tha se nëse bëhet 

fjalë për D..... shpk kanë qenë përafërsisht 35 punëtor nga mësimdhënësit, kontabilisti, 

këshilltari, IT etj. dhe këta persona kanë pasur kontrata pune dhe janë paguar përmes 

bankës në llogari të tyre personale. 

Të vetmin pasuri të paluajtshme e kam banesën që e kam blerë nga firma Globali në 

mes transferit të bankës dhe faturës së rregullt, me dy rata nga 25.000 € gjithsejtë 50.000€ 

dhe banesa është blerë në vitin 2015, kur është lidhur kontrata, kurse pagesën e parë e 

kam bërë në fund të vitit 2015, kurse ratën e dytë e kam bërë diku në fund të muajit mars 

2016, përmes Raiffesen bank. 

 Në kuadër të banesës kanë qenë edhe 2 garazhe në vlerë prej 8.000€, ato janë bërë 

nga mesi i vitit 2016 dhe përveç pasurisë që përmenda nuk kamë pasuri tjetër të 

paluajtshme, shtëpia është në emër të M.C., dhe unë pazarin e bërë me ............  që ka qenë 

dëshmitar e ka dëshmuar nuk ka mundur të përfundojë pazarin për shtëpi pasi që i kam 

mbetur obligim i hapur afër 50.000 € dhe atëherë nuk u përfundu ajo marrëveshje për atë 

shtëpi, pra shtëpia nuk është e imja, për avancë i kam dhënë një veturë ............ ngjyrë të 

zezë dhe një shumë të hollave prej 50.000€. Vlera e veturës ka qenë mbi 60.000€. 

Këto mjete të cilat i kam dhënë avancë në emër të shitblerjes së shtëpisë, nuk janë 

kthyer pasi që nuk e kemi përmbushur kontratën në afatin e paraparë nga ana ime dhe në 

atë shtëpi jam duke jetuar unë personalisht. 

Pasuri të luajtshme në atë kohë 2016-20-17 kamë pasur një veturë ............ 3. 

Për shtëpinë Pazari në atë kohë ka qenë afër 200.000,00 (dyqind mijë) €. 

Për blerjen e shtëpisë kam investuar 70.000 €, për banesën 50.000€ dhe për veturën 

20-23.000 € përmes bankës Raiffesen, gjithë këto tërheqje të parave kam bërë përmes 

xhirollogarisë D..... shpk dhe llogarisë time private Raiffesen bank. 

PPS: Prokurori i shtetit ia përkujton një deklaratë në procesverbalin e datës në 

prokurori  22.06.2018 fq. 8, pasusi i 7 përgjigje në pyetje që sa ta parashtrova, keni 

deklaruar mendoj afër 450.000 € 

I akuzuari deklaroj se nëse i është përmbushur marrëveshja me shtëpia, banesën 

riparimin e shtëpisë do të dilte kjo shuma të cilën e përmendi prokuroria. 

Në pyetjen e PPS: Pse te prokurori se keni deklaruar kështu, i akuzuari deklaroj se 

bazuar në atë kohë në vitin 2018 se kjo marrëveshja do të përfundon shpejtë dhe 

marrëveshjet e asaj kohe të shitblerjes do të përmbushen nga ana ime por ajo nuk ka 

ndodhur dhe obligimet kanë mbetur të hapura dhe ka marrë fund çështja. 

Prejardhjen e të hollave përkitazi me blerjen e paluajtshmërive si dhe automjeteve 

që i  ceka edhe më herët prejardhja e të hollave është nga Gjermania ............ Kapital afër 

500.000 € që janë transferuar nga Gjermani në bankën ............ në llogarinë time, ku posedoj 

një marrëveshje për shumën prej 500.000€ nga ajo shumë është bërë pagesa për banesë, 
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për blerjen e veturës siç shihen transferet e parave me mbishkrimin blerja e veturës me 

numrin e shasisë, blerja e banesës është me fletë poseduese si mbishkrim, gjithashtu me 

kapar për shtëpinë me mbishkrim janë cekur në ............ bank. 

Objekti i marrëveshjes me Iser Kapital investim për shkollë, aftësimit profesional 

privat dhe shitjen e aksioneve nga 50% e aksioneve që i bien 250.000 € dhe në bazë të 

kësaj marrëveshje kam pasur të drejtë të blerjes së automjetit ............ në vlerë prej 60.000, 

pasi që në pjesën time të hollave në shkëmbim të 50% të aksioneve D..... shpk kam mundur 

të veprojë siç kam dashur. 

Se ku kanë përfunduar të hollat e aplikantëve për vizë pune, i akuzuari deklaroj se 

sipas shkresave të lëndës faturat që janë mbi 500 copa ato para janë derdhur në llogarinë 

MNP P.......L....... shpk me pronar B.R., siç që janë të bashkangjitura edhe 500 fletëpagesa, 

transfere bankare në atë llogari MNP P.......L....... shpk dhe tani në ndryshim të emrit Staf 

............ balkan, në atë pyetje mund të përgjigjet më mirë vet B.R.,. 

Përveç raporteve të bizneseve dhe shoqërore me të akuzuarin B.R.,, edhe raportet 

tjera familjare, asgjë nuk kamë. 

 Gjersa kamë qenë në paraburgim dhe B.R., ka qenë paraburgim në Shqipëri  sa di unë 

tek unë, nuk i është bërë ndonjë vizitë nga ana e familjarëve B..... R..  

Në pyetjen e përfaqësuesit të ATK: Ju keni pasur kontroll nga ana e drejtorisë rajonale 

në Prizren NSH p.......L....... me nr. fiskal 601289730 dhe për biznesin D..... shpk me nr. fiskal 

............ me nr. biznesit ............, për të cilat gjatë procedurës së kontrollit ATK të cilët cekën 

dëshmitarët të cilët e kanë kryer kontrollin inspektorat tatimor H.V:, dhe A.Th., , gjatë kësaj 

periudhe edhe pse keni qenë në burg ju kanë intervistua juve? 

I akuzuari deklaroj, po, është e vërtetë që inspektorat e ATK kanë qenë tek unë deri 

sa isha në burg për intervistë. 

Kam parashtruar ankesë në raportet e kontrollit të datës 20.12.2017 dhe 21.12.2017, 

në Divizionin e ankesave në Prishtinë, për inspektorin në fjalë H.V., , me më dhënë 

mundësinë e ankesës për raportet në fjalë më kanë thënë nuk është përgjegjësi ATK por 

gjykata dhe nga ankesat e ushtruara ndaj ATK-së, përgjigjen e ka marrë prindi edhe 

gjithashtu edhe kontabilisti lidhje me ankesën se kompetenca ka kaluar në Gjykatën e 

Prizrenit mbasi ashtu e parasheh ligji i ATK kur ngritët aktakuzë për çështje penale. 

Në pyetjen tjetër nga ana e përfaqësuesit të ATK se ju deklaruat më herët se keni 

pranuar në llogarinë tuaj privat në ............ bank përafërsisht shumën prej 500.000€, pasi 

që keni qenë si aksionar në subjektin D..... shpk, subjekti D..... shpk a ka pasur llogari të 

hapur biznesi D.....?  

I akuzuari u deklarua me po, të gjithë në emrin tim. 

Sa i përket se a kam kryer obligimin tatimor për të hyrat të cilat janë deponuar nga 

aktiviteti i im afarist, qoftë si ortak qoftë si biznes individual, për ............ P.......L....... është 

bërë gjithë pagesat në rregull, ato dëshmon dokumenti i juaj nga ATK të datës 17.01.2017 

që e vërteton se kompani në fjalë i ka përmbyllë të gjitha obligimet nga ATK dhe është lejuar 

që të mbyllet biznesi, në kompaninë e dytë D..... shpk e dëshmojë edhe në gjykatë kolegu i 

juaj A.Th., të gjitha obligimet nga hapja deri në muajin e 7 janë paguar tatimet në rregull, 

dhe aty kam përfituar nga programi i rimbushnim të TVSH që e kam pasur me vlerë mbi 

28.000 € që është kontrolluar nga komisioni për rimbushnim nga ATK. 
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I akuzuari B.R.,, ka deklaruar se para se të jepe mbrojtjen e tij kërkon nga kryetari i 

trupit gjykues që të informohet për deklaratën respektivisht mbrojtjen e të akuzuarit F.H., 

të dhënë në shqyrtimin e kaluar e datës 11.03.2022. 

Kryetari i trupit gjykues ka njoftuar të akuzuarin në deklaratën e të akuzuarit F.H., të 

dhënë në shqyrtimin e kaluar. 

Me datën 20.12.2019 jam deklaruar në gjykatë lidhur me këtë rast, më kujtohet çka 

kamë deklaruar dhe qëndroj plotësisht pranë deklaratës. 

Av. V.R.,: Në provat të cilat i keni dorëzuar gjykatës janë administruar edhe disa prova 

certifikata të biznesit tuaj që keni operuar apo vepruar në Shqipëri a mund të na thoni sa 

vite keni vepruar në Shqipëri? 

I akuzuari B.R.,: Në vitin 1993 kam shkuar bashkë me familjen në Shqipëri, në Tiranë, 

dhe kemi jetuar dhe punuar deri në vitin 2014. Pas vitit 2014 jemi kthyer në Prizren, 

konkretisht në fshatin Korishë, ku kemi jetuar atje deri në momentin që e kemi blerë 

banesën në Prizren me 29.03.2017. 

Në pyetjen e radhës nga Av. V.R.,: A mund të na tregoni nga kush e keni blerë këtë 

banesë dhe a është banesa e njëjtë që është objekt i sekuestrimit? 

I akuzuari B.R., deklaroj se këtë banesë e kam blerë nga F.H.,, është nënshkruar nga 

vetë ai, është paguar me para kesh – në dorë, nga shitja e banesës në Tiranë, të gjitha këto 

dokumente dhe certifikata të biznesit i kemi dorëzuar në gjykatë. 

Themelues i Biznesit MNP P.......L....... dhe pronar i vetëm i kësaj firme nga fundi i 2015 

e deri në momentin e arrestimit ka qenë  pronar ............, por kjo firmë nuk ka qenë e 

regjistruar në ATK deri në dhjetor të vitit 2016, ku me propozimin e F.....it, kjo firmë 

regjistrohet në emrin tim, gjatë tërë kësaj kohe, F.....i ka vepruar në firmën NSH P.......L......., 

ndërsa faturat e pagesave tek klientët i lëshonte me logon MNP P.......L......., e i vuloste me 

vulën NSH P.......L......., të gjitha këto fatura i keni te shkresat e lëndës, pra propozimi i tij që 

kjo firmë të regjistrohet me emrin tim, ka qen ëme prapavijë që ta mbulojë këtë mashtrim 

që ka bërë gjatë gjithë kësaj kohe. 

Në pyetjen tjetër të Av. V.R.,: Ju po thoni se ideja për themelimin e këtij biznesi është 

MNP p.......L....... ka qenë i F.H., , a mund të na thoni a keni pasur ndonjë bashkëpunim në mes 

vete, apo në çfarë mënyre po pretendoni që ka qenë i involvuar edhe F.H.,, dhe cili ka qenë 

përfitimi i juaj nga themelimi i këtij biznesi? 

 

I akuzuari B..... Rexha deklaroj se që në momentin e parë kam kontaktuar me F.....in 

siç ka thënë ai në zyrën e vet në Ortakoll, unë vajzën time kam dërguar në kursin e gjuhës 

gjermane të cilën e ka organizuar F.....i, dhe në bisedë e sipër ky më propozoi që të unë ta 

hapë një filial në fshatin Korishë, për punësim ndërmjetësim në Gjermani, përfitimi im ka 

qenë për çdo klient kam marr nga 500€, pagesat të cilat në fund të këtij biznesi, një pjesë 

dërmuese e të hollave ju kanë kthyer klientëve, janë paguar tatimet, dhe pagat e 5 

punëtorëve të cilat kanë punuar në zyrën MNP P.......L........ 

Të holla nga klientët përmes biznesit MNP P.......L....... shpk, përmes llogarive bankare, 

të gjitha pagesat që kanë bërë klientët pas datës 07.05.2017 kur unë jam ndaluar në 

Shqipëri për një vepër krejt tjetër, F. i ka shpërnda tek klientët të hollat, pra të gjitha fitimet 

e mia kanë qenë në llogaritë bankare dhe të gjitha të hyrat që ka pasur përmes MNP 

P.......L....... shpk, patjetër që janë deklaruar te ATK se përndryshe do të isha i edhe unë i 

akuzuar për shmangie tatimi. 
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Në pyetjen tjetër nga Av. V.R.,: Biznesi MNP P.......L....... shpk, përveç të hyrave nga 

klientët a ka pas transaksione, të hyra nga jashtë apo biznesi tjetër apo ju keni vënë në 

qarkullim para që keni pasur të kursyera, apo të gjitha mjetet kanë qenë të fituara prej atij 

biznesi?  

I akuzuari B.R., deklaroj se transaksionet financiare tjera nuk kam pasur, të gjitha 

fitimet kanë qenë nga klientët e MNP P.......L....... shpk. 

Deklaroj se pas datës 07.05.2017 F.H., ka shpërnda mjetet tek klientët, autorizim për 

llogarinë bankare për MNP P.......L....... shpk ka pasur E.B., , përndryshe punëtorja e zyrës 

MNP, dhe F. ............  bashkë me ............ kanë tërhequr të gjitha paratë nga llogaria bankare 

dhe ia kanë shpërndarë klientëve, këto janë dokumente, sepse unë pas 07.05.2017 nuk kam 

pasur më qasje ngase pas kësaj date kam qenë i ndaluar në Shqipëri. 

Siç deklarova më lartë të gjitha të hyrat nga biznesi MNP P.......L....... shpk, pjesë 

dërmuese e të hollave i është kthyer klientëve, është bërë pagesa për punëtorët e zyrës 

pagat mujore, janë paguar edhe tatimet, e investime tjera nga ky biznes nuk kam bërë. 

 Vetura ............ është e bashkëshortes time A.R., e cila ka biznesin e vet nga viti 2014, 

e vazhdon akoma, e cila ka blerë për nevojat e veta personale në kohën e bllokimit ajo 

veturë ka qenë në emrin e saj dhe është blerë nga ajo. 

Nga ky biznes pra, MNP P.......L....... shpk se sa kamë fituar, shuma e saktë nuk më 

kujtohet, por siç deklarova më lartë e kësaj firme janë kthyer te klientët – pagat, investime 

tjera nga kjo veprimtari nuk e kam pasur. 

Besoj që jam përmbajtje deklaratës së parë të dhen në seancën e datës 10.12.2019 

dhe sot dhe e kam thënë të vërtetën. 

Në pyetjen e PPS: Ju deklaruat në muajin 07.05.2017, jeni arrestuar nga autoritetet e 

Shqipërisë? 

I akuzuari B.R.,: Po. 

Derisa sa kam qenë në burg në qytetin e Fierit përveç familjarëve, vizitë kam pasur 

me F.H., me të atin e tij R.H.,. Arsyeja e vizitës e parë dhe e fundit e ............ bashkë me babain 

që unë t’ia liroja banesën sepse sipas tij siç insiston ............ që është e tij, kur unë kam një 

kontratë që e ka nënshkruar vet ai ma ka shit banesën. 

Në këtë vizitë, qëllimi i kësaj vizite ka qenë kjo temë,  ndërsa gjatë gjithë kohës kemi 

biseduar me telefon lidhur me problemet e biznesit. 

I akuzuari B.R.,: Nuk jam i sigurte se kur është blerë automjeti ............, për muaj por 

viti ka qenë 2017. Banesa dhe 2 garazhe janë blerë 29.03.2017. 

Sa i përket dokumentimit për prejardhjen e të hollave që e kamë blerë banesën me 2 

garazhe që lidhet me kohën e aktivitetit tim me mashtrime, unë siç e kam deklaruar më 

lartë nga viti 1993 deri në vitin 2014 kemi punuar në Shqipëri, ku certifikatat e biznesit 

kemi deklaruar në gjykatë, shitja e apartamentit në Tiranë, dyqani në rrugën “Adem 

Jashari” në Prizren, të gjitha këto biznese janë familjare të ligjshme dhe të gjitha nga këto 

ardhura është blerë banesa në Tiranë, e cila pastaj është shitur dhe është blerë kjo në 

Prizren nga F.H.,. 

Në pyetjen e radhës nga PPS: A mund të na sqaroni në çfarë mënyre i keni sjellë të 

hollat siç thoni nga biznesi në Shqipëri pasi jeni kthyer në Kosovë? 

I akuzuari B.R., deklaroj se me parat e gatshme të cilat i kemi sjellur me veti, dua të 

sqarojë kur në momentin që kemi vendosur që të kthehemi në Kosovë, kemi mbyllë 

dyqanet, llogaritë bankare dhe kemi ardhur në Kosovë. 
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PPS: Deklaruat se shumicën e të hollave nga klientët i është kthyer klientëve, dhe janë 

paguar personeli i biznesit, si dhe tatimi nga biznesi, ju jeni vetëdijshëm në këtë çështje 

penalo juridike kanë qenë të mashtruar mbi 500 veta, kur të llogaritet mesatarja prej 2.500 

€ për person shifra do të jetë 1,250.000 (njëmilionedyqindepesëdhjetëmijë) €, si e 

shpjegoni këtë, ku kanë përfunduar këto para? 

I akuzuari B.R.,: Jam deklaruar disa herë se unë pas datës 07.05.2017, nuk kam pasur 

qasje më në punë, dhe kjo është koha kur kanë filluar edhe problemet, për pjesën e fitimit 

tim që kam pasur për çdo klient nga 500 euro, nga kjo pagesë janë bërë pagesat e 

punëtorëve, pagesat e tatimit dhe pjesa tjetër iu është kthyer klientëve. Jo të gjithë 

klientëve, për pjesën e fitimit tim i është kthyer klientëve. 

PPS: A jeni të sigurt kur deklaruat se F.H., ka përdorur biznesin me emrin tuaj, dhe ka 

përdorur logon e firmës tuaj, MNP dhe ka bërë pagesa përkatësisht kthim e të  hollave nga 

llogaria e biznesit tënd, a je i sigurt? 

I akuzuari B.R.,: Po, jam i sigurt, dhe dua të shtojë në qoftë se në shkresat e lëndës 

gjeni një faturë pagese me logon NSH P.......L.......  atëherë unë po gënjej. 

Në pyetjen e Av. B.k.,: Ju keni thënë disa herë se jeni pronar i firmës MNP P.......L....... 

shpk, para regjistrimit të kësaj firme, a keni pasur në emrin tuaj ndonjë firmë tjetër të 

regjistruar? 

I akuzuari deklaroj se në momentin kur kam hapur zyrën time në Korishë, kam qenë 

i regjistruar si biznes individual, ndërmjetësim, punësimi në Gjermani. 

Biznesin  gjersa kam regjistruar MNP P.......L....... shpk, ka zgjatur nga fillimi i muajit 

qershorit 2016 deri në shtator 2016. 

MNP P.......L....... është regjistruar në muajin dhjetor 2016 dhe në mars të 2017 me 

propozimin e F.....it dhe të nënshtetasit gjerman Manfred kjo firmë u kthye në Staf 

Recuitment Balkan, thjeshtë është i njëjti biznes veç është ndërruar emri. 

Të gjitha faturat nga fundit i vitit 2015 e deri në dhjetor 2016 janë lëshuar me logon 

e MNP P.......L....... të vulosura me firmën NSH P.......L......., në momentin kur është ndryshuar 

emri i firmës nga MNP u bo ............, atëherë pagesat e klientëve janë bërë me logon dhe 

vulën e kësaj firme, por që janë paguar në llogarinë bankare nga klientët. 

Më herët kam përmendur një banesë të blerë prej F.....it, për këtë kam lidhur kontratë, 

kontratë kjo që është marrë nga trupi gjykues. 

Kontrata për shitblerjen e banesës është lidhur me datën 29.03.2017 te zyra e F.....it 

në shkollën D...... Nënshkruesi i kontratës është blerësi B.R.,, shitësi F.H.,j. 

I akuzuari B.R.,: Meqë kjo banesë nuk ka qenë i legalizuar kur është lidhur kontrata, 

mirëB..... ka qenë mes meje dhe F.....it në atë kohë, në nivel e larta, kemi ra dakord që 

pagesën t’ia bëjë F.....it me para të gatshme, pra kontrata nuk është lidhur tek noteri, por 

është bërë me mirëB...... 

Në pyetjen e radhës nga Av. B.k.,: A është përmbushur borxhi i shitblerjes së banesës 

dhe kush e shfrytëzon? 

I akuzuari B.R., deklaroj se në kontratë shkruan se në momentin e nënshkrimit të 

kontratës bëhet pagesat kompletë, pagesë e cila është kryer që në atë kohë, dhe nga 

momenti i blerjes e kësaj banese e deri në ditën e sotme aty jetojnë familja, ime 

bashkëshortja me dy fëmijët. 

Gjatë afarizmit tim me F.H., nuk kemi pasur llogari të përbashkët bankare. 
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 I akuzuari B.R., gjithashtu theksoj se si e deklarova më lartë qasje në llogarinë time 

bankare ka pasur punëtorja e zyrës Elsa Bobaj 

 

KRONOLOGJIA E ÇËSHTJËS 

 

I akuzuari F.H.,, në fillim të vitit 2015 ka themeluar NSH Personal dhe sipas 

emërtimeve tregtare, është biznes individual ku aktiviteti i ndërmarrjes ka qenë përkthime 

gjyqësore, terminë në ambasadë dhe kurse të gjuhës gjermane dhe ka pasur të hyrat vjetore 

përafërsisht 18.000 euro në vit. Biznesin e ka zhvilluar deri në fund të vitit 2016, saktësisht 

me 20.02.2017 kur edhe ka bërë ç lajmërimin e biznesit në ATK etj. Pas ç lajmërimit të këtij 

biznesi i akuzuari ka hapur shkollën D..... e cila ka qenë në rrugën “Ismet Jashari Kumanova” 

këtu në Prizren, si një shkollë profesionale kinse  për aftësim profesional, ku pastaj më 

datën 18.04.2016 ka themeluar shkollën D..... Sh.p.k, me mundësi zhvillimi për një shkollë 

profesionale për aftësim profesional. 

Firma ............ SHPK është e njëjta firmë MNP P.......L....... shpk, pasi që në muajin mars 

të vitit 2017 ka bërë ndryshim të emërtimit nga emri MNP P.......L....... shpk, në Staff 

Recruitment Balkan SHPK dhe sipas të akuzuarit F............ kjo mbetet përsëri pronar B.R., 

dhe sa i përket statusit të pronarit nuk ka ndryshuar asgjë. 

I akuzuari F.e ka njohur B..... R............ që nga muaji Janar i vitit 2016 janar, ku ky i 

fundit si klient ka shkuar në zyrën e F............  për ti përkthyer disa dokumente, ku në fillim 

e kishte zyrën e përkthimit në Ortakoll. Përveç përkthimit dhe jashtë përkthimit dhe 

rezervimit të terminit dhe sigurimeve shëndetësore ka pasur edhe bashkëpunim në kurse 

të gjuhës gjermane. 

Shkolla D..... ka ofruar kurse të gjuhës gjermane, pas orarit të shkollës – të mësimit 

nga ora 16:00 – 20:00 me pagesë mujore secili me nga 50 euro, atë e kanë shfrytëzuar 

nxënëse, qytetarë të thjeshtë në këtë rast edhe klientët e B.....t. 

Sipas të akuzuarit B.R.,, në fillim të vitit 2016 shkurt apo mars ka pasur zyrën në 

fshatin Korishë të Prizrenit, afër një lapidarit të UÇK-së. 

- Pas hapjes së shkollës së D....., i akuzuari B.R., ka vazhduar të menaxhoj me punët në 

biznesin në MNP P.......L....... që kryesisht është marr me kompletimin e dokumentacionit për 

vizë pune dhe aplikimin në Ambasadë, kontrata janë siguruar nga F.....i dhe janë ndarë për 

klientët nga i akuzuari Veprim, janë vulosur dhe nënshkruar nga ai.  

B..... R.  ka shfrytëzuar lokalet e D..... nga dhjetori i vitit 2016 pasi që në atë kohë është 

hapur shkolla për klientët që do të vijonin kursin e gjuhës gjermane, pikërisht kanë qenë 

profesorët e gjuhës gjermane, që i akuzuari F..... me ta ka pasur marrëveshje konkretisht në 

këtë ka qenë edhe Jehona Buqaj ka qenë edhe një femër tjetër dhe të gjithë punëtorët kanë 

qenë punëtorët e D....., më konkretisht, punëtorët e F..... Hoxhes.  

Përveç kurseve të gjuhës gjermane, në atë shkollë janë mbajtur edhe kurse tjera për 

aftësim profesional, janë mbajtur në drejtimin e informatikës me pagesë mujore 25 euro 

për individ pasi që është mbajtur vetëm 2 herë në javë. Janë mbajtur aftësime profesionale, 

si  që janë aftësime për gjuhën gjermane, metalpunues, instalues elektrik, instalues të 

ujësjellësit dhe kanalizimit, instalues i nxemjes qendrore, dhe asistent i kujdesi sociale 

shëndetësor. Këto kurse, këto profesione kanë qenë të licencuara nga Autoriteti Kombëtar 

i Kualifikimeve.  
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Shkolla D..... ka pasur kontakte të ndryshme në kompani të ndryshme disa kanë qenë 

në Gjermani por edhe vendore ku është kjo pjesë marrëveshje D..... dhe P.......L....... SHPK, 

objekti i marrëveshjes është “të siguroj një bashkëpunim të vazhdueshëm në mes dy 

organizimeve për realizimin e praktikës të kandidatëve të cilat përfundojnë aftësimin 

profesional tek D..... shpk në mënyrë që P.......L....... të sigurojë praktikën tek marrësit 

gjerman për të gjithë drejtimet të cilat i ofron D.....-ja”, është e nënshkruar nga personat e 

stafit dhe vet i akuzuari F..... dhe është vulosur edhe B.R., dhe janë të bashkangjitur edhe 

certifikatat e bizneseve dhe letërnjoftimet personale. 

Shkolla D..... ka funksionuar gjerë më dt.28.08.2017 kur edhe është mbyllur në 

momentin apo ditën kur edhe i akuzuari F..... është arrestuar.  

Firma MNP P.......L....... u regjistruar diku nga dhjetori i vitit 2016 si MNP P.......L......., 

aktivitetin B.R., në fshatin Korishë e ka ushtruar nga shkurti i vitit 2016 në emër të MNP 

P.......L....... SHPK ku fillimisht e ka regjistruar si biznes individual BI B.R.,, ku është pjesë 

edhe në shkresat e lëndës certifikata e biznesit të tij. Aktiviteti i biznesit BI B.R., ka qenë 

ndërmjetësimi i punësimit jashtë shtetit ku është edhe certifikatë të biznesit ku është edhe 

e shënuar. Gjithashtu brendimi i zyrës në Korishë ku kjo foto është bërë në shkurt të vitit 

2016 MNP P.......L......., në brendinë të firmës është në CD dhe në shkresat e lëndës. 

Kontratë të lidhur në mes D..... dhe MNP P.......L....... për partneritet, është kontrata e 

marrëveshjes me B..... R. për bashkëpunim është bërë me 13.01.2017 dhe kontrata e qirasë 

është bërë 13.12.2016 gjithashtu në mes të D..... SHPK dhe P.......L....... SHPK janë të vulosura 

me vula përkatëse dhe nënshkrime nga të dyja palët. 

Firma MNP Personal është regjistruar zyrtarisht dhe i përket B..... Rexhës dhe si 

kompani ajo ka funksionuar nga fillimi i vitit 2016. 

I akuzuari B.R.,, pas takimit me të akuzuarin F..... në muajin maj të vitit 2016, ka 

vendosur që ta hap zyrën në Korishë duke regjistruar biznesin e tij individual në ARBK. E 

ka hapur biznesin me emrin B.R.,, biznes individual. Në fillim ka punuar vet, pas një muaji 

ka punësuar edhe një vajzë e quajtur Elsa Bobaj, të paguar dhe të regjistruar në ATK si 

punëtorja e këtij biznesi. 

Pas bisedave i akuzuari F..... i tregon të akuzuari B.R.,  për projektin e shkollës 

D..... dhe i ka propozuar që të gjitha zyret që ishin në Kosovë të mbyllin duke pasur 

parasysh edhe zyrën e të akuzuarit B..... dhe të hapet një e tillë në godinën D..... me 

emrin P.......L....... ku drejtor i asaj zyre do të ishte B.R., i cili e pranon ofertën e F.....it 

si drejtor i zyrës ndërmjetësuese MNP P.......L....... dhe  dokumentacionin të cilin ia ka 

ofruar. 

Zyra individual me emrin B.R., në fshatin Korishë është mbyllë në muajin shtator-

tetor 2016, ku ka kaluar bashkë me stafin e tij, Elsa Bobaj ndërsa i akuzuari F.H., me stafin 

e vet V.R., dhe Arlind Hoxha në godinën e D..... në Prizren, (afër qafës së kishës). Shkolla 

D..... është hap faktikisht me 01. Nëntor 2016 ndërsa shiriti ceremonial i shkollës 

është bërë 01. Dhjetor 2016. 

Firma MNP P.......L....... Sh.P.K de fakto në çdo reklamim, shpërndarje e fletëpalosje ka 

ekzistu me emrin MNP P.......L....... nga viti 2015 e deri në momentet deri kur është mbyllur, 

ndërsa juridikisht është regjistruar me datën 12. Dhjetor 2016 me propozimin e F..... 

Hoxhës duke justifikuar që mos të kem problem me tatimet edhe si drejtor i D..... edhe si 

drejtor i MNP ligjërisht pas kësaj date 11.dhjetor 2016 ia ka kaluar B.....t zyrën 

ndërmjetësuese MNP P.......L....... shpk. 
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Në këtë zyre ka punuar i akuzuari B.R.,,  ka punuar në katin e I (parë) të D..... ka pasur 

të punësuar edhe 4 punëtorë të tjerë, dhe detyrat e tija kanë qenë që të merrem me klientë 

duke iu shpjeguar procedurat për punësim në Gjermani, kjo ka  ndodhur deri me datën 01. 

Dhjetor 2016 vetëm dy muaj, pastaj në momentin kur kishte nevojë për reklamim sepse e 

bëri efektin fletëpalosje, reklama televizive, atin F.....i ia ka dhënë një zyre në katin e fundit 

ku ishte kabineti i D..... që të merresha me shpenzimet e shkollës D....., blerjen e materialeve 

të ndryshme. 

Kontratat e punës në gjuhën gjermane i ka siguruar F.H., me nënshtetasin gjerman 

Manfred, pasi që i akuzuari B..... në atë kohë nuk e ka ditë gjuhen gjermane, mirëpo indirekt 

gjithmonë ia ka shpjeguar F.H., për të gjitha kontratat dhe marrëveshjet që kishte me 

gjermanët ku kanë ardhur mbi 4 shtetas gjerman, me kryesorin me emrin Manfred. 

Me dt. 10.10.2016, dy aksionaret përpilojnë aneks –statutin, dhe me 

marrëveshje e të dy pronarëve, aksionari ............ ia falë të gjitha aksionet e biznesit 

bashkëpronarit F.H.,   i cili  me këtë marrëveshje është pronar i vetëm 100 % i 

aksioneve të “D..... “, me nrb:601618187, i cili ka selinë në rr. “Ismet Jashari”. 

 
       Prokuroria Speciale në dispozitivin si nën I (një) të aktakuzës ka akuzuar të pandehurit 

F.H., dhe B.R., për veprën penale shpërlarje e parave nga neni 308 të KPRK, lidhur me nenin 

32 par.1 dhe 2 nën par.2.1 të Ligjit nr.03/L-96 për parandalimin e pastrimit të parave dhe 

financimit të terrorizmit ndërsa veprën e njëjtë të përshkruar në pasusin e dytë të dispozitivit 

nën V, e kanë kryer në bashkëkryerje konform nenit 31 të KPRK. 

 

Neni 308 shpërlarje e parave. 

*Kushdo që kryen vepër penale të shpërlarjes së parave, dënohet sipas Ligjit për 

parandalimin e shpërlarjes së parave dhe financimin e terrorizmit. 

  Neni 32 par. 2, nën par. 2.1 dhe 2.2 i Ligjit mbi parandalimin e shpërlarjes së parave 

dhe financimi e terrorizmit. 

*Kushdo që, duke ditur ose që ka arsye për të ditur se pasuria e caktuar buron nga 

ndonjë formë e aktivitetit kriminal, pasuri kjo e cila në të vërtetë fitohet me vepër penale 

apo kushdo që, duke besuar se pasuria e caktuar fitohet nga ndonjë formë e aktivitetit 

kriminal bazuar në përfaqësimet e bëra si pjesë e hetimit zbulues të zhvilluar në kuptimin 

e kapitullit XXIX të Kodit të procedurës penale të Kosovës. 

Par.2.1 konverton, transferon ose përpiqet të konvertojë apo transferojë pasurinë me 

qëllim të fshehjes apo të maskimit të natyrës, burimit, vendit, dispozicionit, lëvizjes ose 

pronësisë së pasurisë; 

Par. 2.2 konverton, transferon ose përpiqet të konvertojë apo transferojë pasurinë 

me qëllim të ndihmës së personit i cili është përfshirë në të ose që, siç pandehet, është 

përfshirë në kryerjen e veprës penale që ka shkaktuar shmangien e pasojave ligjore apo të 

pasojave të çarta ligjore të veprimeve të tij. 

 

Prokuroria speciale në fjalën përfundimtare ka ngelur në tersi pranë veprës penale nga 

neni 308 i Kodit Penal të Republikës se Kosovës, si dhe neni 32  paragrafi 2, nën 

paragrafi 2.1 dhe 2.2, i ligjit mbi Parandalimin e Shpëlarjes se parave dhe Financimin 

e Terrorizmit, lidhur me nenin 81 dhe 31 të KPRK-së, ku është cekur se në periudhën 

kohore Qershor 2016 deri në muajin Gusht 2017 në rrugën “Ismet Jashari- Kumanova” 
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në Prizren dhe vende të tjera, edhe pse e kanë ditur, apo kanë pasur arsye shumë të forta 

për ta ditur, se pasuria buron nga aktiviteti kriminal, më qellim të përfitimit për vete dhe 

persona te tjerë, e me qëllim te fshehjes apo te maskimit, të natyrës, burimit, vendit, 

dispozicionit, lëvizjes ose pronësisë se pasurisë, pasi qe me parë kanë pranuar mjete 

monetare të shumta duke i mashtruar një numër shumë të madh të qytetarëve të 

Kosovës, kinse dot ti punësojnë në Gjermani duke përfituar me anën të veprës penale të 

mashtrimit dhe falsifikimit të dokumenteve, nga secili i dëmtuar shumën prej 2,500-

3,000€, ku nr. i të dëmtuarve është 500, nuk i kanë punësuar fare në Gjermani, duke 

fshehur fondet në fjale, transferuar ato tek persona tjerë, pastaj duke shtresuar pasurinë e 

paligjshme përmes blerjes së pronave te luajtshme, vetura të shtrenjta, apo të paluajtshme 

shtëpi dhe banesa, duke përfshire maskimin e të hyrave përmes tregtimit edhe me 

automjete, nënvlerësimin e tyre, noterizim të marrëveshjeve nën pragun e raportimit dhe 

veprime tjera të kundërligjshme, kanë përvetësuar shumën prej 121,907.32 €, 

1,220,175.00€, nga kjo kanë bërë Shpëlarjen e Parave  në shumën prej 1,068,775.00€.  

 

 

       Çfarë është pastrimi i parasë? 

Pastrimi i parasë është proces i fshehjes së burimeve të ardhurave ilegale të krijuara me 

veprime kriminale, me qëllim të përfshirjes të atyre të ardhurave në rrjedhat veprimtarisë 

financiare ligjore. Problemi i shpërlarjes së parave është e lidhur në mënyrë integrale me 

problemin e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit financiar dhe veprave tjera të 

drejtuara për arritjen e profitit apo fitimit.  Aftësia e krimineleve të mbledhin dhe të 

legalizojnë fitimin mundet me arrit gjerë të shembja të institucioneve demokratike dhe 

keqpërdorimin e sistemit ekonomik dhe të ardhurat e fituar jashtëligjore i mundëson 

krimineleve që të zhvillojnë fuqinë e vet pulitke dhe ekonomike dhe në kurriz të qytetarit të 

ndershëm dhe punësimit të ligjshëm. 

Pastrimi i parave lehtëson korrupsionin dhe mund të destabilizojë ekonomit e vendeve të 

ekspozuara. Ai gjithashtu cenon integritetin e sistemeve financiare dhe institucioneve legjitime 

dhe jep krimit të organizuar fondet që duhen për të ushtruar veprimtarin e tjera kriminale dhe 

teknikat e përdorur janë shumë të sofistikuara. Zhvillimet teknologjike në tregëtin elektronike, 

shumëllojshmëria e tregjeve financiare globale dhe risit e produkteve financiare sigurojnë 

mundësi të mëtejshme për të pastruar të ardhurat e paligjshme dhe fshehjen e gjurmëve të parave 

që mund të lidhshin me veprën penale.  

 

Teknika për pastrimin e produkteve të krimit variojnë në mënyrë të konsiderueshme dhe 

shpesh janë të ndërlikuara por përgjegjësish kalon në tri faza:  

Vendosja: përfshirë depozitimin e të ardhurave të krimit në sistemin financiarë; 

Shtresëzimi: përfshin shndërrimin e të ardhurave të krimit në formë tjetër duke krijuar një 

sërë transaksione financiare të ndërlikuara për të fshehur, gjurmët e auditimit dhe burimit apo 

pronësinë e fondeve (psh. Blerja dhe shitja e aksioneve, mallrave ose pronës) dhe integrimi: 

përfshinë përdorimin e të ardhurave të pastruara përsëri në ekonomi duke iu dhënë një pamje “të 

ligjshme”.  

 

Pastrimi i parave është produkt i veprës penale dhe quhet legalizim i mjeteve monetare 

dhe i pasurive të fituara në mënyrë të paligjshme ose pastrimit të parave të pista. Ky krim që 
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parashikohet në legjislacionin tonë penal, është një nga format e shfaqjes së krimit të organizuar 

të terrorizimit ndërkombëtar dhe të korrupsionit me gjithë agresivitetin dhe përmasat që kanë 

marrë sot nëpër botë.  

       Mendimi i trupit gjykues është se praktika e të gjitha vendeve demokratike, ashtu edhe tek 

ne shpërlarje e parave gjithnjë është i lidhur me krimin e organizuar dhe veprat penale që i 

paraprijnë atij krimi e në rastin konkret vepra penale që i paraprin shpërlarjes së parave, nga të 

gjitha që u përmenden dhe u ceken si më lartë, nuk u provua se të akuzuarit F.H., dhe B.R., të 

kenë kryer veprën penale veprës penale shpërlarje e parave nga neni 308 të KPRK lidhur me 

nenin 32 par.1 nenp.2.1 të Ligjit nr.03/L-96 për parandalimit e pastrimit të parave dhe financimit 

të terrorizmit.  

 

         Gjykata nga provat e administruara, nuk ka mundur të vërtetoj se të akuzuarit F.H., 

dhe B.R., të kanë transferuar para, sa para kanë transferuar, pra, nuk ka mundur të 

vërtetoj shumën e  saktë të përfitimit të kundërligjshëm, të vërtetoj shumën e 

shpëlarjes, të vërtetoj se kujt i janë transferuar paratë dhe në çfarë shuma, nuk ka 

mundur të  vërtetoj kohën e përfitimit të aseteve dhe vlerën e saktë të tyre, nuk ka 

mundur të vërtetoj se a ka qenë një fond i parave që kanë shfrytëzuar të akuzuarit 

për shpëlarje apo që të dy të akuzuarit kanë shfrytëzuar paratë e tyre të fituara 

kundërligjshëm për të shpërlarë ato dhe në këtë mënyrë të vërtetohet elementi i 

bashkëveprimit apo jo, dhe se mendimi i gjykatës, pas vërtetimit të këtyre fakteve 

ka marrë vendim se tek të akuzuarit F.H., dhe B.R., nuk ka pas elemente të veprës 

penale shpërlarje e parave.   

 

      Është vërtetuar së të akuzuarit F.H., dhe B.R.,, me veprën penale të mashtrimit 

(vepër kjo e vërtetuar edhe nga gjykata e Apelit dhe asaj Supreme) në bashkëveprim 

kanë përfituar shuma të mëdha të parave dhe se secili nga ata ka pasur pjesën e vet 

të fitimit dhe nga fitimi i tyre kanë blerë apo kanë realizuar aseste. Pra, sipas bindjes 

së gjykatës, nuk ka pasur një fond tjetër të parave  të përfituara kundërligjshëm që 

këta të akuzuara bashkërisht i kanë shpërlarë, por secili veç e veç kanë blerë aseste 

për nevoja të veta nga paratë që i kanë përfituar nga vepra penale e mashtrimit. 

        

      Gjykata, gjithashtu ka ardhur në përfundim se nuk mund të vetëtojë shumën e 

saktë të përfitimit të kundërligjshëm, shumën e shpërlarjes, nuk ka mundur të 

vërtetoj se si është kryer shpëlarja, se ku janë transferuar paratë dhe në çfarë 

shume, kohën e përfitimit, pastaj zë vërtetoj se a ka qenë një fond i parave që të 

akuzuarit e kanë shfrytëzuar nga shpëlarja e parave apo që të akuzuarit kanë 

shfrytëzuar paratë e tyre të fituara kundërligjshëm për ti shpërlarë ato dhe nuk ka 

mundur të vërtetoj elementin e bashkëveprimit. 

 

I akuzuari F.H.,, sipas aktakuzës, gjithashtu është akuzuar edhe për veprën 

penale shmangie nga tatimi nga neni 313 par.3 të KPRK-së. 

Vepra penale shmangie nga tatimi neni 313 të KPRK 

*Par.1 kushdo që me qellim që ai apo personi tjetër të fsheh apo ti shmanget, 

pjesërisht apo tërësisht pagesës së tatimit , tarifave apo .......” 
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Par.3 Kur detyrimi nga par.1 i këtij neni tejkalon shumen prej 50.000 euro, kryesi 

dënohet .......” 

Është vërtetuar në tërësi se i akuzuari F.H.,, gjatë periudhës  2016-2017, në cilësinë e 

personit përgjegjës,  në bizneset  “MNP P.......L.......” SHPK, dhe zyrës “D.....” me qëllim të 

shmangies pjesërisht apo tërësisht pagesës së tatimit, tarifave  apo kontributeve të tjera që 

kërkohen me ligj, nuk i ka përfshirë të dhënat lidhur me të  ardhurat e  këtyre bizneseve, i 

njëjti ka qenë  i obliguar që të gjitha qarkullimet e bëra, përmes këtyre bizneseve ti 

deklaron në ATK dhe si pasojë e mos deklarimit të tyre ka bërë Shmangie nga tatimi në 

shumën prej 121,907.32 €. 

 

 Për ta vërtetuar këtë gjendje faktike, gjykata me datën 26.10.2020 ka lëshuar 

urdhëresë për ekspertin financiar V.Y., me të cilën i njëjti duhet të bëjë plotësimin 

ekspertizës financiare të më hershme për të pandehurin F.H., në bazë të dokumentacionit 

origjinal të transaksioneve – fletëpagesave, deponime bankare dhe fletëparaqitje tatimore 

në ATK, të përjashtohet çfarëdo të bazuarit në raportin final të ATK-së, të dëmtuarës, të 

identifikohet pronari dhe personi përgjegjës në MNP P.......L....... , cili ka qenë aktiviteti 

fitimprurës i këtyre firmave, a kanë pasur aktivitetin e ligjshëm, a kanë pasur të ardhura 

tjera përveç të ardhurave nga të dëmtuarit, në këtë rast rezulton se këto firma kanë pasur 

të ardhura të ligjshme, duhet të ndahen nga të ardhurat e kundërligjshme dhe të 

konstatohet se nga të ardhurat e ligjshme çka është deklaruar në ATK e çka jo, pastaj të 

vlerësohet shuma e shmangies së tatimit, nëse rezulton këto shmangie, gjithshtu është 

urdhëruar që të sqarohet se për cilën firmë bëhet fjalë, firma në emër të akuzuarit F.H., apo 

në emër të B.R., respektivisht a kemi të bëjmë me firmën MNP P.......L....... apo N.SH. .........., si 

dhe periudha e shmangies së pretenduar të jetë më e saktë për firmën D....., të përcaktohet 

se firma D..... çfarë deklarime nuk janë paraqitur në ATK dhe shuma e tyre dhe në fund të 

identifikohen deponimet të bëra pranë personit juridik, ku si person përgjegjës dhe pronar 

paraqitet F.H.,. 

 

Duke vepruar sipas urdhëresës së gjykatës së Apelit, eksperti V.Y., me datë 

03.11.2020 ka bërë plotësimin e ekspertizës financiare për të akuzuarin F.H., për 

shkak të veprës penale shmangie nga tatimi nga neni 313 par. 3 të KP-së. 

Eksperti financiar për vërtetimin e gjendjes i ka pasur në dispozicion 

dokumentacionin, e bashkangjitur shkresave të lëndës siç janë:  

-aktakuza e ngritur me datë 20.08.2018 me nr. PPS.nr.07/18, 112 faqe. 

-raportet e bankave të N.SH “P.......L.......” me pronar F.H.,. 

-raportet e bankave të D.....-shpk me pronar F.H.,. 

-raportet e bankave ku ka llogari personale F.H., 

-përgjigje sipas shkresës PPR.nr.395/17 të datës 12.10.2017 nga ATK për NSH 

“P.......L.......” me pronar F.H., 

-Përgjigje sipas shkresës PP.nr.395/17 të datës 12.10.2017 nga ATK për “D.....” shpk 

me pronar F.H.,. 

-Kontrata e huas e lidhur në mes të Isar-Kapital-Imobilien verwetungs – und ..........-

GmbH dhe “D.....”sh.p.k. 

-Të dhëna për biznesin të marra nga Web faqja e agjencionit për regjistrimin e 

bizneseve të Kosovës. 
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Eksperti në plotësimin e ekspertizës ka paraqitur të dhënat për F..... R. Hoxha B. 

I. dhe ka përshkruar të gjitha gjeneralët për të akuzuarin F.H., duke përshkruar edhe 

personat e autorizuar, F.H., (fq. 3 gjer në fq. 5). 

Sipas të dhënave nga eksperti, subjekti afarist MNP P.......L....... shpk, me NRB ..........NRF 

..........është subjekt afarist ..........shpk me NRB ..........NRF ........... 

Eksperti gjithashtu në faqen 5 të ekspertizës ka paraqitur logon ..........me të gjitha të 

dhënat karakteristike duke filluar nga numri i biznesit, vendndodhja, nr. i telefonit, emalit,  

adresa e vendbanimit etj.  

Eksperti financiar gjyqësor në procedurën e plotësimit të ekspertizës financiare i ka 

ndërmarrë këto veprime:  

Pasi që në këtë fazë të shqyrtimit të shkresave të lendes, ka gjetur se një pjesë e 

shkresave e lëndës për nga volumi i tyre nuk ka qenë objekt i shqyrtimit dhe analizimit, 

por pas vërejtjeve të paraqitura sipas Aktgjykimit APS.nr.23/2020, ku kërkohet që të 

bëhen sqarimet se për cilën firmë behet fjalë, firma në emër të akuzuarit F.H., apo në emër 

të akuzuarit B.R.,, respektivisht a kemi të bëjmë me firmën MNP “P.......L.......” apo N.SH. 

P.......L.......”, ndërsa për periudhën e shmangies nga firma “D.....” shpk të jetë më e 

saktë. 

 

Nisur nga analizimi i dy dokumenteve të cilat ishin të vendosura në bashkëngjitjen 

Vol.2 raporti i ekspertimit Agjencia e Kosovës për Forenzikë me nr. rendor të faqeve 25 

gjendet dokumenti i cili ka të gjitha shënimet në emër të MNP “P.......L.......” me nr. NRB 

..........dhe NRF ..........dhe me nr. rendor në fq. 26 gjendet dokumenti i cili ka të gjitha 

shënimet në emër të “..........an” shpk me nr. ..........dhe NRF .........., nga kjo rezulton se MNP 

“P.......L.......” është po i njëjti biznes në biznesin “..........” shpk, andaj edhe për rastin konkret 

rezulton se sipas shënimeve të bashkangjitura të shkresave të lëndës ka të deklaruara të 

gjitha të hyrat e realizuara përmes biznesit, por ka detyrime të pa paguara tatimore. 

Eksperti ka mbetur prapa mendimit dhe konstatimit të dhënë se F.H., përmes 

biznesit individual NSH “P.......L.......” ka bërë shmangie të pagesës së tatimeve duke 

mos deklaruar të hyrat e realizuara të përshkruara si në ekspertizën bazë. 

Sa i përket subjektit afarist D..... shpk, rezulton se periudha tatimore e pa deklaruar 

është periudha që i përket muajve 07/2017 (korrik 2017) dhe 08/2017 (gusht 2017), ka 

pasur mos deklarim me kohë të detyrimeve tatimore për pagat e punëtorëve, kontributet 

pensionale dhe qiraja ku të gjitha këto paraqesin vlerën prej 4,387.46 € (ashtu siç janë 

specifikuar në ekspertizën bazë). 

 

Mbështetur në të dhënat e elaboruara si më sipër të cilat janë të mbështetura 

në dokumentet e bashkangjitura të kësaj lënde, sipas ekspertit rrjedh: 

 

 MENDIM DHE KONSTATIMI 

 

1.Vlera e detyrimeve për tatimin e të ardhurave personale, tatimi në të ardhurat e 

korporatave, TVSH, kontributet personale, tatimit të mbajtur në burim për të ardhurat 

personale, tatimin e mbajtur në burim të qirasë nga F.H., përmes biznesit individual NSH 
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P.......L....... dhe D..... shpk sipas dokumentacionit të bashkangjitur shkresave të lëndës 

rezulton të jetë si më poshtë: 

 

Periudha tatimore: për këtë më shumë si në mendimin dhe konstatimin e plotësimit 

të ekspertizës financiare, më afër të përshkruar në faqen 6 të plotësimit të ekspertizës.  

 Për rastin konkret, referuar deponimeve në llogarinë bankare të cilat janë të hapura 

në emër të biznesit  N.Sh. “P.......L.......”  me pronarin F.H.,  dhe në emër personal të F.H., dhe 

atë  në .........., andaj edhe detyrimet tatimore  mbështeten në këtë bazë.  

Me dt. 10.10.2016, dy aksionaret përpilojnë aneks –statutin, dhe me marrëveshje e të 

dy pronarëve, aksionari ..........ia falë të gjitha aksionet e biznesit bashkëpronarit F.H.,   i cili  

me këtë marrëveshje është pronar i vetëm 100 % i aksioneve të “D..... “, me nrb: .........., i cili 

ka selinë në rr. “Ismet Jashari”. 

Drejtor i biznesit  është F.H.,  i regjistruar me dt. 15.02.2016. 2. Emri i biznesit “D.....” 

SH.P.K., 

NRB: ..........,nr. Fiskal: .........., data e regjistrimit 18.04.2016, aktiviteti kryesor –Arsim 

i mesëm teknik dhe profesional,  me dy bashkëpronar, zt. F.H., dhe zt. .......... (Shtetas 

Gjerman).  

Raporti Final Hetues- Departamenti i Hetimeve Tatimore  dhe Inteligjencës i dt. 

25.05.2018. 

Raporti Final Hetues- Departamenti i Hetimeve Tatimore  dhe Inteligjencës i dt. 

25.05.2018, me nr. të dosjes penale tatimore DHT:12/2018.Për bizneset:1. NSH “..........” 

NRB. .........., nr. fiskal: .........., aktiviteti kryesor – Aktivitet e agjencive të punësimit. Drejtor 

i biznesit  është F.H.,  i regjistruar me dt. 15.02.2016. 2. Emri i biznesit “D.....” SH.P.K.,  

 

Nga mendimi dhe konstatimi i ekspertit të financave Dr. Sc. V:Y:, , i datës  13.09.2019, 

rezulton se për periudhën raportuese i akuzuari F.H.,, është përgjegjës në bizneset  “MNP 

P.......L.......” Sh.P.K dhe  “D.....”  Sh.P.K dhe tatimet e shmangura nga dy bizneset e dyshuar 

N.SH. ” ..........” dhe “D.....”, SH.P.K. Për vitin 2016, dhe 2017, janë konstatuar në shumën prej 

137,999.60 € përkatësisht me vlerësim të ekspertit financiar në shumë prej 121, 

907.32€ .   

 

Për ta vërtetuar gjendjen faktike për veprën penale të shmangies nga tatimi,  

gjykata ka dëgjuar dëshmitarin  H.V:, inspektor në administratën tatimore në 

Prizren, në bazë të cilit, kanë pasur kontroll në NSH P.......L....... ku është sqarua në tersi 

lidhur me kontrollin e bërë tek biznesi i lartpërmendur,  duke filluar nga kërkesa e ATK në 

regjionin e Prizrenit, më është caktuar rasti për kontroll NSH P.......L....... me nr. të biznesit 

..........nr. fiskal .........., i kontrollit blerjet, shitjet, shpenzimet, pronari i biznesit F.H., ID 

1016415789, përfaqësuesi i biznesit kontabilist F.H.,, me nr. letërnjoftimit 117 3005284 

objekti investimet tatimet të cilat kanë qenë objekt i kontrollit TVSH 09.2015 deri më 

08.2017, tatimi i mbajtur në burim 09.2015 deri në vitin 2016 në fund, tatimi për bizneset 

e vogla IS TM1 2015 dhe TM4 2015, përshkrimi është bërë i biznesit me çka është marrë, 

veprimtaria e biznesit, paraprakisht i ka pri formularët të caktimit të kontrollit, AU001, AU 

002, AU003, tatim paguesi është informuar për procedurën e kontrollit me formularin 

AU003 me datën 23.10.2017 ku ka filluar intervista fillestare e zhvilluar në hapësirat e 

burgut pasi që tatim paguesi ka qenë në paraburgim, së bashku me kolegun A.Th.,. Për 
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shkak të rrethanave grumbullimi i të dhënave materiale është zhvilluar me kontabilistin 

F.H.,, paraprakisht si bazë për kontroll ka shërbye dokumentacioni i marrë nga Prokuroria, 

policia për njësi krimeve, hetimeve ekonomike dhe dokumentacioni i ofruar nga 

kontabilisti. Janë analizuar gjitha dokumentacionet dispozicion është bërë verifikimi i tyre 

dhe në mënyrë të detajuar është paraqit në tabelë rezultati dokumentacioni që është 

shfrytëzuar dhe llogaritja. Pas punës së kryer është dorëzuar Draft raporti e cila na obligon 

që palës t’i jepet në mënyrë që të parashtrojë apo të kontestojë të paraqet ndonjë fakt, draft 

raporti i nënshkruar është dorëzuar palës, F.H., kontabilist, e cila është pranuar dhe 

nënshkruar nga ai dhe është sqaruar që në bazë të ligjit 03-L-222 ATK dhe procedura para 

paraqitjes si një raporti përfundimtar të vlerësimi duhet ti lëshojë tatim paguesit një raport 

paraprak me shkrim DRAFT raport duke dhënë një afat kohor prej 5 ditëve për të ofruar 

informata dhe dokumentacione shtesë nëse ka dhe në bazë të para. 8 të nenit 14 të ligjit 

03-L-222 për ATK dhe procedurat çdo dokument i ofruar jashtë afatit të paraparë në par. 

7 të këtij neni nuk do të merret në shqyrtim në rastin e paraqitjes  së ankesave. Mos ofrimi 

i dëshmive apo mos paraqitja e tatim paguesit në afatin prej 5 ditësh draft raporti do të 

trajtohet si raport përfundimtar i vlerësimit dhe njëherit bëhet rregullimi i sistemit e 

përpunimit në të dhënat në ATK, pas këtij afati 5 ditor domethënë atë këtij afati pala 

gjegjësisht përfaqësuesi i saj nuk ka ofruar ndonjë dokument ose ndonjë dokument që do 

të ndryshonte rrjedhën e procedurës së kontrollit, përveç dokumenteve të cilat i ka ofruar 

në kontaktin e rregullt gjatë procedurës të kontrollit, gjatë draft raportit është dorëzuar, 

domethënë gjatë  kësaj 5 dite të periudhës është dorëzuar një kopje e Raiffesen bank, të 

cilën e kemi pasur edhe më herët.  

Raporti me të dhënat dhe faktet në dispozicion është përpiluar dhe ka marrë formën 

finale dhe i është dorëzuar gjatë verifikimit lidhur me biznesin P.......L....... është verifikuar 

edhe regjistrimi në ARBP gjendja e përgjithshme e tatimpaguesit dhe sistemi i IT d.m.th. 

dhënat prej tij. 

Se kontabilisti NSH P.......L....... a ka pasur qasje në draft raportin përkitazi të kontrollit 

dhe a është dhënë mundësia për prezantimin e provave brenda afatit të caktuar ligjor apo 

jo dëshmitari shpjegoj se në mënyrë detajuar duke bazuar në pyetjen ka pasur qasje, ka 

ndikuar në procedurë të kontrollit shihet edhe në raport disa kandidatëve të cilët i është 

kthyer, shihet edhe kolona e kthimit është zbrite qarkullimi për atë kthim normal i është 

zbritur edhe deklarimi i palës që i ka bërë më herët, po ka pasur. 

Sipas dëshmitarit, palës konkretisht përfaqësuesit të tij i është dhënë drejta e 

ankesës, pas dhënies së procedurës së ankesës si inspektor i kontrollit procedura ose 

kontrolli diku përfundon në rastin konkret përveç dhënies procedurës ose njoftimit për 

ankesë palës e gjithë dosja, procedura është kompletuar. Sa i përket asaj në pyetjen e 

zyrtarit nuk ka pasur ftesë nga divizioni i ankesave. 

Sipas dëshmitarit raporti është përpiluar në bazë të draft raportit dhe ka marrë 

formën përfundimtare si raport final, përpilues i këtij raporti është inspektori i kontrollit 

dhe nënshkruesi është udhëheqësi i ekipit, çka do të thotë se raporti i kontrollit gjegjësisht 

caktimi i kontrollit shkon nëpërmes AU 01, AU02, AU03 analizohet shqyrtohet nga ana e 

inspektorit dhe pas Draft raportit bëhet raporti final që nënshkruhet nga inspektori dhe 

nga udhëheqësi i ekipit. Si gjithë kontrollet të cilat i kryen ATK gjatë shqyrtimit të kontrollit 

dhe procedurat që kryhen në të përpiluesi i raportit në pyetjen konkrete është inspektori 

që e ka kryer kontrollin në këtë rast jam unë. 
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 Në fq. 6 të raportit, tabela nr. 4 ka të bëjë me tatimin për të ardhura personale BT e 

cila është objekt kontrolli për vitin 2016 dhe ka potencuar se të hyrat kanë të bëjnë me 

biznesin P.......L........ Ndërsa sa i përket konstatimit se në raport se biznesi NSH P.......L....... ka 

edhe një xhirollogari tjetër,  një vulë tjetër, në bazë të dëshmitarit kjo është sqaqur në pikën 

7 të fq. 3 të raportit, ku thuhet se kan verifikuar të dhënat nga librat e tatimpaguesit, 

transaksionet e shitësit, raportet doganore, transaksionet bankare, gjatë analizimit të 

transaksioneve në të dhënat nga llogaria bankare dhe krahasimi me librin e shitjes që 

subjekti është në procedurë të kontrollit kan konstatuar ndryshime, ndryshimet janë hasur 

në llogaritë bankare, faktet nga prokuroria dhe policia për krime ekonomike, tatimpaguesi 

ka pasur të hapur krahas llogarisë bankare në emër të biznesit P.......L....... në bankën .........., 

me nr. të llogarisë 20-.........., ..........privat 20-..........-90 ..........të numër të llogarisë .........., 20-

12-..........-90 (privat), .......... ..........dhe .........., ........... 

Ekziston edhe sqarimi në raport, biznesi është mbyllë nga një inspektor tjetër 

P.......L......., pika 4 e këtij raporti, por inspektori gjatë mbylljes së biznesit nuk ka pasur fakte 

në dispozicion për të cilat janë zbuluar më vonë, për këtë arsye dhe gjatë lëshimit të 

vërtetimit për mbyllje ATK e ruan të drejtën e rivlerësimit në rast se konstaton ose zbulon 

ndonjë fakt shtesë i cili për momentin nuk ka mundur të zbulohet. Gjatë përpilimit të 

raportit janë marrë parasysh dokumentet dhe kjo shihet në fq. 3 pika 7 dhe është në raport 

kontrolli dhe ka të bëjë kryesisht me biznesin i cili ka qenë objekt kontrolli pra P.......L........ 

Sipas dëshmitarit transaksionet janë të dhënat për objektin e kontrollit apo kohën 

kur është kryer në fq. 1 të raportit periudhat kontrolluese janë të paraqitura. Kjo do të thotë 

kjo se i takon vitit 2015, 2016 dhe 2017. 

 

Gjëndja faktike është verteuar edhe nga dëshmitari A.Th., , inspektor në 

administratën tatimore  në ATK në Prizren, ku ka hartuar një raport biznesi D..... Shpk, të 

datës 21.12.2017, i cili ka konkluduar dhe gjet se në kontrollin e subjektit D..... SHPK, në 

procedurë të kontrollit e cila i mbulon periudhën nga data 01.03.2017 deri me datën 

31.08.2017 me procedurë të kontrollit të subjektit D..... Sh.p.k kanë konstatuar që në 

periudhën tatimore prej muajit 07.2017 dhe 08.2017 qarkullim shtesë nga hyrat e 

pranuara për shitjet të cilën e kanë bërë subjekti kandidatëve, nxënësve të cilëve e kanë 

bërë pagesat për shkollimin e tyre, në periudhën prej muajit 07.2017 shihet qarkullimi 

shtesë prej 7.266,94 €, në periudhën tatimore 08.2017 qarkullimi shtesë është në vlerë 

prej 9.113.16 €, në këto dy periudha ku ka ndryshim zbritjet e kredisë të TVSH në vlerën e 

shtuar është 1,572.43 €, kjo është për çështje të TVSH-së, pastaj në tatimin VM pasqyra e 

mbajtjes në burim dhe pagimi i tatimit periudha tatimore 07.2017 dhe 08.2017 tatimi 

shtesë 948 €, kjo si në vazhdim në raportin e vlerësimit dhe në raportin e kontrollit të datës 

21.12.2017. Me datë 23.10.2017 në fq. 4 të raportit janë detajuar gjitha raportet, vlen të 

ceket se intervista e kontrollit me pronarin e subjektit është zhvilluar në Qendrën e 

Paraburgimit në Prizren, me lejen paraprake nga Gjykata themelore në Prizren, me nr. 

PPR.nr.395/17, të datës 17.10.2017, gjatë intervistës së kontrollit tatimor pronari i 

subjektit u ka deklaruar se për të gjitha informatat dhe dokumentacionet e subjektit mund 

të kontaktohet prindi i tij R.H., pastaj kanë kontaktuar me prindin e tij vazhdimisht me 

procedurat e kontrollit dhe i i akuzuari F.H., përmes prindit është njoftuar për të gjitha 

gjeturat e kontrollit tatimor. Ndaj të gjeturat të cilat i ka konstatuar kontroll tatim paguesi, 

nuk ka paraqit ankesë ndaj Draftit ose raportit përfundimtar të kontrollit. 
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  Raporti i kontrollit sipas ATK-së përpilohet nga bartësi i kontrollit që është 

inspektori pasi që shkruhet – përpilohet përgatitet komplet pastaj verifikohet dhe 

kontrollohet me udhëheqësit të ekipit dhe organet tjera të ATK-së. Autori i këtij raportit të 

kontrollit, ka qenë vet dëshmitari. 

Para se me përpihu këtë raport kanë pasur kërkesë dhe urdhëresë për kontroll tek 

biznesi D..... nga policia e Kosovës sektori i krimeve ekonomike dhe korrupsion dhe pastaj 

janë zhvilluar të gjitha procedurat e kontrollit në harmoni me ligjet të ATK-së. Në 

procedurë të kontrollit si dokumente bazë, fakte që i kanë marrë janë dëshmitë të cilët ua 

kanë sjellë policia e Kosovës, sektori i krimeve ekonomike dhe korrupsion gjendja e 

llogarive bankare nga bankat, ..........bank, ..........bank dhe .......... Bank. 

 Sipas dëshmitarit, për kryerjen e kontrollit tatimore të D....., kanë marrë për bazë 

dëshmitë dhe faktet e ofruara nga policia e Kosovës, krimeve ekonomike dhe korrupsion, 

gjegjësisht nga pagesat e pranuara nga kandidatët – nxënësit e shkollës, e të cilat këto të 

hyrat nuk kanë qenë të deklaruara nga ana e biznesit, me procedurë të kontrollit janë bërë 

vlerësimet dhe janë ndalë qarkullimet dhe tatimet tjera. Periudha e kontrollit e përfshinë 

periudhat 01.03.2017 deri me 31.08.2017 dhe ndryshimet e qarkullimeve dhe tatimet 

shtesë i kemi për periudhat tatimore 07.2017 dhe 08.2017. 

Gjithnjë sipas dëshmitarit, subjekti D..... Shpk është personi i tatueshëm, është 

regjistruar të TVSH ligji i TVSH dhe ligji i ATK në përgjithësi parasheh që biznesi 

është i obliguar të bëjë deklarimet mujore për TVSH që do të thotë TVSH tatimi në 

vlerën e shtuar, është tatim i cili deklarohet në baza mujore.  

 

Duke iu referuar shkresave të lendes, raportit të ekspertizës së datës 13.09.2019, të 

datës 03.11.2020, ku është paraqitur vlera totale 121,907.32 €, dhe plotësimit të 

ekspertizës, të dt. të datës 05.10.2021, të përpiluara nga eksperti financiar V.Y:, , 

dëshmitarëve A.Th., dhe H.V.,  u vërtetua në tërësi se i akuzuari F.H.,, ka kryer edhe veprën 

penale shmangie nga tatimi nga neni 313 par.3 të KPRK-së, nga se në veprimet e tija 

ekzistojnë të gjitha elementet e kësaj vepre penale, ngase prej periudhës 2016-2017, në 

cilësinë e personit përgjegjës, të biznesit “MNP P.......L.......” SHPK dhe zyrës “D.....”, ka 

shmangur pagesës së tatimeve, tarifave dhe kontributeve tjera të kërkuara me Ligj, në atë 

mënyrë që nuk i ka përfshirë të dhënat lidhur me të ardhurat e përsëritshme të këtyre 

bizneseve e që ka qenë i obliguar që të gjitha qarkullimet e bëra të këtyre bizneseve ti 

deklaron në ATK ku për pasojë e mos deklarimit të tyre ka bërë shmangie të tatimi në 

shumen prej 1,220,175.00 €.   

 
Mbrojtësi i të akuzuarit F.H.,j, av. B.k., si plotësim të provave i dorëzoj gjykatës 

certifikatën për pronën e paluajtshme 7148-15 në sip. 207 m2 e cila pronë me aktgjykimin e 

gjykatës është përkohësisht i sekuestruar dhe e cila pronë gjithashtu nuk figuron në emër të 

akuzuarit F.H.,, figuron në emër të personit me emër C.M.,. 

Prova e dytë është kërkesën mbi vërtetimin tatimor me të cilën është vërtetuar se me rastin 

e mbylljes së biznesit i akuzuari F.H., nuk ka kurrfarë detyrime ndaj ATK që mban datën 

19.01.2017. 

 

Mirëpo, sa i përket propozimit të mbrojtësit të akuzuarit F.H.,, av. B.k., që të administrohet 

si provë fleta poseduese me nr. dhe datë të lartcekur si dhe vërtetimi i ATK përkitazi me 

përmbushjen e obligimeve gjykata nuk e mori për bazë, si të tilla për arsye se hetuesit e ATK në 
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seancën e kaluar në cilësi të dëshmitarit kanë sqaroj në detaje të gjeturat nga kontrolli në biznesin 

e të akuzuarit si dhe mundësinë që në çdo kohë kur gjejnë të dhënat tjera të veprohet në drejtim 

të përpilimit të raportit e i cili fillimisht si Draft raport i është dhënë të njëjtit për ta kundërshtuar.  

 

Është bërë shiqimi në certifikatën e regjistrimit me nr. ..........si dhe është bërë shiqimi 

i dy kontratave të shitblerjes të banesës në Bazhdarhane, lakuriqë veriore (leja ndërtimore 

me nr. ..........e datës 29.03.2017), të parashtruara në shqyrtimin kryesor nga mbrojtësi i të 

akuzuarit B.R.,. 

 Provën e parashtruar nga ana e mbrojtësit, certifikatën e regjistrimit me nr. ..........si 

nr. i biznesit e regjistruar me datë 03.04.2014 si biznes individual D.P.T. “Negro”, si biznes 

individual në emër të A.R., e cila është  marrë me tregti me pakicë të veshjeve mirëpo sipas 

gjykatës nuk dihet shënimi me rëndësi apo informatat plotësuese lidhur me rezultatin 

financiar e kësaj veprimtarie ku do ta arsyetonte pretendimet e të akuzuarit B.R., pa 

luajtshmëritë janë të fituara nga biznesi i tij dhe biznesi i bashkëshortes së tij. Asnjëra nga 

këto prova nuk janë relevant përkitazi me kohën e përshkruar si në dispozitiv të akuzës meqë 

bizneset kanë qenë të familjarëve të tij nga periudha e vitit 1993 e tutje ndërkohë veprimet 

inkriminuese  janë përfshirë në kohën 2016-2017. 

 

Trupi gjykues ka bërë gjithashtu shiqimin edhe në dy provat e parashtruara nga 

mbrojtësi i të akuzuarit B.R.,, av. V.R.,, dhe ka ardhur në përfundim se kontrata informale 

mbi shitblerjen e banesës në lagjen Bazhdarhane-Lakuriq Verior, blloku C.nr.B-5 në Prizren 

(leja ndërtimore nr.04-351-72957), e lidhur më datën 29.03.2017 në mes të F.H., si shitës 

dhe B.R.,, ku si objekt i kontratës ka qenë banesa me sipërfaqe prej 82.50 m2 në Lagjen 

Bazhdarhane-Lakuriq, e cila kontratë përveç formës së saj të shkruar, është e nënshkruar 

nga F.H., dhe B.R.,, të cilën kontratë i akuzuari F.H., tërësi e ka kontestuar ku i njëjti ka 

deklaruar se lidhur me këtë kontratë, këtë çështje  e ka paraqitur edhe në gjykatë se është 

falsifikuar pikërisht dhe  për të njëjtën arsye, për të njëjtën rast kanë qenë në burg në 

Shqipëri, gjithashtu nuk ka kurrfarë pagesë përmes bankës që mund të dëshmojë se kanë 

blerë, apo diçka tjetër që kërkon kontrata apo përkthimi një gjë të tillë. I akuzuari F..... pas 

shqimit, e kontestoj nënshkrimi i shitësit (të tij) ku siç tha shihet që mund të verifikohet 

në procesverbale ku kam nënshkruar se nuk është nënshkrimi i tij, aty mungojnë 

disa shkronja. 

Trupi gjykues pas shiqimit të kontratave erdhi në përfundim se prova e 

parashtruar nuk ka ndonjë ndikim në vendimmarrje, ngase përveç që i akuzuari 

F....., si shitblerës e kontestoj, atë në tersi, e që kishte të drejtë ngase kontrata e 

paraqitur si provë nuk ishte legale, nuk kishte vulë e as dëshmitar që të arrihet gjerë 

te vërtetësia e kësaj kontrate.  

 

Sa i përket urdhëresës për konfiskimi e pasurisë së Luajtshme dhe të 

paluajtshëm, kjo urdhëresë bazohet në :Urdhër Ndalues PPR.395/2017,dt,7.12.2017,ku 

janë sekuestruar Shtëpia, Banesa dhe Garazhat, nga Urdhri ndalues në fjalë, vërtetohet se 

është bërë ngrirje e aseteve Shtëpi, e cila gjendet në ngastrën,kad.Nr.7148-15, në 

Rr.”Ahmet Krasniqi” pa numër në Prizren. Banesë, në sipërfaqe prej 82,50m2, në lagjen 

“Bazhdarhane-Lakuriqi     verior” .........., në Prizren, pronë e B.R.,. Garazhë në sipërfaqe prej 
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14m2, në lagjen “Bazhdarhane-Lakuriqi verior..........i parë Prizren, evidentuar sipas  fletës 

poseduese nr.0-..........-0,në Prizren, pronë e B.R.,. 

Garazhë në sipërfaqe prej 14m2,në lagjen “Bazhdarhane-Lakuriqi verior “ blloku .......... i 

parë Prizren, evidentuar sipas  fletës poseduese nr.0-..........-0,në Prizren, pronë e B..... 

Rexhes 

- Urdhëresa PPR.395/2017,dt,27.11.2017,ku janë sekuestruar, veturat “..........”  dhe 

POLO, tipi i automjetit: Veturë për pasagjer, modeli ..........,, ngjyra:e bardhë, nr. i shasisë: 

.........., me numër të regjistrimit:04.........., regjidtrimi i fundit.25.07.2017-25.07.2018, pronë 

e F..... Hoxhës, 

Automjeti në fjalë, së bashku me librezën e regjistrimit dhe qelësat, gjenden në 

Agjencinë Kosovare për menaxhimin e aseteve. 

Vetura “..........” me targa të regjistrimit ..........me numër të shasisë, 

WWWZZZ6GRZB093540, pronë e bashkëshortes se te pandehurit  B.R.,, e cila në Agjencinë 

Kosovare për menaxhimin e aseteve. 

Vetura e tipit .........., ngjyrë Hiri me targa ..........me numër të shasisë 

WAUZZZ8U2CR017565,pronë e të pandehurit F.H.,. 

Transaksionet Bankare, të pandehurve, 

 Nga transaksionet bankare te biznesit “D.....”, me pronar F.H.,, nga periudha 

01.01.2016 deri me 31.08.2017, konstatohet fakti se janë dëshmuar shuma të mëdha kesh, 

të përfituar nga vepra penale e mashtrimit, e jo nga ndonjë veprimtare tjetër ligjore.  

 Lidhur me këto shuma kesh, është konstatuar se shumë prej të dëmtuarve, parat të 

pandehurit i kanë fituar në emër të mashtrimit ku në emër të marrjes se kontratave 

për punësim në Gjermani të qytetareve të ndryshëm të cilët kanë vërtetuar se i kanë paguar 

me para në dorë, por jo të gjithë, të pandehurit F.H., dhe B.R., i kanë investuar në blerjen e 

shtëpive, banesa vetura të shtrenjta etj. 

 

Trupi gjykues mori për bazë mbrojtjen të cilën e ka paraqitur mbrojtësi i të  

akuzuarit F.H.,, av. B.K.,, kur behet fjalë për veprën penale shpërlarje e parave dhe 

financimin e terrorizmit, ku siç tha se në veprimet e të mbrojturit tim nuk formohen 

elementet e veprës penale të përshkruar në dispozitiv të aktakuzës, sepse në rastin konkret 

i mbrojturi im në asnjë rast nuk është përfshi në kryerjen e kësaj vepre penale, kjo për 

faktin se për tu kryer kjo vepër penale, së pari do të duhej të vërtetohej shuma e saktë e 

shpërlarjes së parave, dhe se çfarë shume janë transferuar dhe kujt i janë transferuar parat, 

cilëve persona i janë transferuar, ashtu siç është sugjeruar edhe nga aktgjykimi i Gjykatës 

së Apelit. Pra në këtë rast nuk është vërtetuar se në mes dy të akuzuarve (F.H., dhe B..... R.,) 

nuk ekziston një fond i përbashkët i parave të përfituar kundërligjshëm, e që këto të 

akuzuar bashkërisht ti kenë shpërlarë, por secili i kanë blerë asetet e veta nga paratë 

që i kanë përfituar me veprën penale të mashtrimit, gjithashtu nuk është vërtetuar me 

asnjë provë se këta kanë formuar grupin kriminal të strukturuar, apo zingjiri komandues 

për të kryer veprën penale të shpërlarjes së parave në mes këtyre të akuzuarve. 

 

Gjykata gjithashtu mori për bazë mbrojtën të cilën e ka paraqitur mbrojtësi i të 

akuzuarit B.R.,, av. V.R.,, kur behet fjalë për veprën penale shpërlarje e parave dhe 

financimin e terrorizmit, ku siç tha gjykata të vërtetoj shumën e  saktë të përfitimit të 

kundërligjshëm, të vërtetoj shumën e shpëlarjes, të vërtetoj se kujt i janë transferuar paratë 



 Numri i lëndës: 2018:038016 
 Datë: 10.06.2022 
 Numri i dokumentit: 03119273 
 

38 (40)  

   
2
0
2
0
:1
2
0
9
4
4

 

dhe në çfarë shuma, të vërtetoj kohën e përfitimit të aseteve dhe vlerën e saktë të tyre, të 

vërtetoj se a ka qenë një fond i parave që kanë shfrytëzuar të akuzuarit për shpëlarje apo 

që të dy të akuzuarit kanë shfrytëzuar paratë e tyre të fituara kundërligjshëm për të 

shpërlarë ato dhe në këtë mënyrë të vërtetohet elementi i bashkëveprimit apo jo dhe nuk 

është vërtetuar asnjëra nga këto fakte, përkundrazi është vërtetuar se i akuzuari B.R.,, nuk 

ka transferuar para në çfarëdo shume.  

 

Trupi gjykues nuk ka marrë për bazë mbrojtjen të cilën me shkrim e ka paraqitur 

mbrojtësi i të akuzuarit F.H.,, av. B.k., i cili kontestoj të gjitha provat dhe faktet lidhur më të 

gjitha veprat penale për të cilat akuzohet F.H.,, kundërligjshëm janë sekuestruar me 

aktgjykimin e shkallës së parë e sidomos për veprën penale shmangia nga tatimi nga neni 

313 par. 3 të KPRK-së, që ka të bëjë me të akuzuarin F.H.,,  kur siç tha shihet se nga provat 

e ofruara duke përfshirë ekspertizat e ekspertit financiar V.Y., të datës 22.07.2019, 

13.09.2019 dhe 03.11.2020, si dhe raportet e kontrollit të inspektorëve tatimorë A.Th., të 

datës 21.12.2017 dhe H.V., të datës 20.12.2017, nuk paraqitet drejtë dhe në mënyrë 

profesionale gjendja e afarizmit për subjektin afarist NSH “P.......L.......” dhe “D.....” shpk 

pronar i të cilave ka qenë i akuzuari F.H.,, sepse konstatimi i gjendjes së përgjithshme 

afariste dhe periudha kohore për shmangie nga tatimi, nuk përputhen mes veti, sepse nga 

ekspertizat shihet se në mënyrë të përgjithshme ceket periudha tatimore e padeklaruar që 

është 07.dhe 08.2017, gjë që ky konstatim nga ekspertizat nuk përputhet me kohën e 

kryerjes së veprës penale, sepse për firmën D..... flitet vetëm për një pjesë të vitit 2017, 

ndërsa në përshkrimin e gjendjes faktike përfshihet periudha 2016 dhe 2017. 

 

Gjykata gjithashtu edhe mbrojtjen e të akuzuarit F.H.,j, për veprën penale Shmangie 

nga Tatimi nga neni 313 par. 3 i KPRK-së, ku e konsideroj siç tha si kontradiktore Raportin 

final hetues të bërë nga Departamenti i Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës, raporteve të 

kontrollit të ATK-së të datës 20.12.2017 dhe 21.12 2017, ekspertizave financiare të 

ekspertit financiar gjyqësor dr.sc. V.Y:, , si dhe  deklaratat e inspektoreve tatimor H.V., dhe 

A.Th., i cili gjatë dhënies së mbrojtjes duke mohuar veprimet e tija në lidhje me mos 

pagimin e tatimit, nuk e mori për bazë, ngase i njëjti kishte të vetmin qellim që ti ik 

përgjegjësisë penale.   

 

Gjykata, gjatë shqiptimit dhe matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin 

F.H.,, e në kuptim të nenit 73 dhe 74 të KP-së, pati parasysh të gjitha rrethanat që ndikojnë 

në llojin dhe lartësinë e dënimit. Si rrethanë rënduese gjykata pati parasysh shkallën e 

përgjegjësisë penale, dhe veprën penale më padyshim se i akuzuari F.H.,  i ka kryer me 

dashje duke qenë në tërësi të vetëdijshëm për shkaktimin e pasojave, ka pranuar që të 

shkaktojë pasojat e ndaluara me Ligj duke marrë parasysh motivin për përfitime jo ligjor, 

e që të dëmtuarës ATK-së ti shkaktojnë dëme materiale në mos pagimin e tatimit. Gjykata 

zbatoi edhe rregullat e përgjithshme për zbutjen e dënimit, sjelljen korrekte e të akuzuarit 

F..... në të gjitha fazat paraprake dhe gjatë shqyrtimit kryesor, është familjar dhe mbajtës të 

vetëm të familjes së tij, për këtë edhe gjykata të akuzuarit F.H.,  ia shqiptoj dënimin e 

lartcekur për veprën penale shmangie nga tatimi nga neni 313 par.3 të KP, e bindur se edhe 

me këtë do të arrihet qëllimi i dënimit.      
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URDHËR për konfiskimin e pasurisë të përshkruara si në aktakuzë dhe në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi, në kuptim të nenit 62 par. 2 nën par. 2.7 të KPRK-së, lidhur me nenin 

284 par.1-7 të KPP,   

 

Vendimi mbi kërkesën pasurore juridike për të akuzuarin F.H., u muar në kuptim të 

nenit 463 par.1 dhe 2 të KPP. 

 

Vendimi mbi paushallin gjyqësor për të akuzuarin F.H.,, gjykata e mori në kuptim të 

nenit 450 par.2 pika 6 të KPP. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit u muar në kuptim të Qarkores së 

Gjykatës Supreme të Kosovës për zbatimin e Ligjit nr.05/L-36, për kompensimin e 

viktimave të krimit të dt.30.01.2018, dhe konform nenit 39 të Ligjit të lartcekur. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale dhe paushallin gjyqësor për të akuzuarin B..... 

Rxhaj, gjykata e mori  në kuptim të nenit 454 par.1 të KPP.  

 

Andaj, nga të cekurat si më lartë është vendosur si në shqiptim të aktgjykimit. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.163/2021, dt13.05.2022 

 

 

 

Sekretarja Juridike                                                            Kryetari i trupit gjykues 

Teuta Spahija                                                                                   Xheladin Osmani 

 

 

 

 

          Këshilla Juridike: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afatin prej 15 ditëve, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet  kësaj gjykate.  
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