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Numri i lëndës: 2021:260416 

Datë: 11.05.2022 

Numri i dokumentit:     02995876 

P.nr.1308/21 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja 

e vetme gjykuese Vjollca Buzhala,  në lëndën penale kundër  të akuzuarit PERSONIT JURIDIK:  

“..........” (Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara), me seli në Prizren, në rrugën “T........” p.nr., me 

numër të biznesit: NRB: ....... dhe numër fiskal ....... dhe PERSONI PËRGEGJËS I PERSONIT 

JURIDIK: M.H.,, nga Prizreni, për shkak të veprës penale Shmangja nga tatimi nga neni 307 

par.1 të KPRK-së,  të akuzuar sipas aktakuzes së Prokurorisë Themelore në Prizren - 

Deparatamenti i Përgjithshëm, PP/II.nr.1911-11/21 të dt.24.11.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit 

fillestar në praninë e Prokurorit të Shtetit në Prizren Elfete Purova, përfaqësuesja e personit Juridik 

av. E.Gj., ,  te akuzuaritpërsonit përgjegjës në përsonin juridik M.H., dhe mbrojtësit të tij av. 

B.Gj., , me daten 12.04.2022, mori publikisht dhe shpalli  këtë 

 

A K T G J Y K I M 

Të akuzuarit, 

 
1. PERSONIT JURIDIK:  “..........” (Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara), me seli në 

Prizren, në rrugën “T........” p.nr., me numër të biznesit: NRB: ....... dhe numër fiskal ......., të 

cilin sipas autorizimit e përfaqëson av. E.Gj., nga Prizreni. 

 

2. PERSONI PËRGEGJËS I PERSONIT JURIDIK: M.H.,, nga i ati .......... e ëma ..........e 

lindur Shala, i lindur më ..........në fshatin .........., Komuna Rahovec, tani me vendbanim në 

Prizren në rr. “ T........ “ p.nr. i martuar – babë i tre fëmijëve, person përgjegjës i biznesit 

“..........” Sh.p.k, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

i pajisur me letërnjoftim me nr. personal: ..........të lëshuar nga MPB e Republikës së Kosovës 

dhe me nr. tel: .......... 

 

 

J A N  Ë   F A J T O R 

                                                             I 
 I pandehuri: Personi Juridik –  .......... ( Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara), me numër 

të biznesit: NRB: ....... dhe numër fiskal ........ 

 

Se në periudhën kohore prej 01.01.2018 në vazhdimësi deri me datë 31.12.2019 në rr. “ 

T........ “ në Prizren, i pandehuri “ .......... Sh.p.k  “( Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara), me numër 

të biznesit: NRB: ....... dhe numër fiskal: ......., në cilësi të personit juridik duke vepruar në kuadër të 

veprimtarisë së tij afariste lidhur me tregtinë me shumicë të drurit, materialeve të ndërtimit dhe 

pajisjeve hidrosanitare me qëllim të që t’i shmanget pagesës reale të tatimit, i cili obligim kërkohet 

me ligj, nuk ka ofruar të dhëna të sakta në Administratën Tatimore të Kosovës në lidhje me 

qarkullimin ekonomik nga veprimtaria e lartpërmendur, duke bërë shmangie tatimore në vlerë prej 

14,440.00 € 
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Me këto veprime ka kryer veprën penale: Shmangia nga tatimi, nga neni 307 (par. 1)  i 

Kodit nr. 06/L-074 Penal të Kosovës (KPRK). 

 

II 

 I pandehuri M.H.,, si person përgjegjës në kuadër të personit juridik  .......... ( Shoqëri 

me përgjegjësi të kufizuara), me numër të biznesit: NRB: ....... dhe numër fiskal ....... 

 

Se në periudhën kohore prej 01.01.2018 në vazhdimësi deri me datë 31.12.2019 në rr. “ 

T........ “ në Prizren, i pandehuri M.H., në cilësi të personit përgjegjës në kudër të personit juridik “ 

.......... Sh.p.k  “( Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara), me numër të biznesit: NRB: ....... dhe numër 

fiskal: ......., në të cilën i njëjti ushtron veprimtarin afariste  lidhur me tregtinë me shumicë të drurit, 

materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare me qëllim të që t’i shmanget pagesës reale të 

tatimit, i cili obligim kërkohet me ligj, nuk ka ofruar të dhëna të sakta në Administratën Tatimore të 

Kosovës në lidhje me qarkullimin ekonomik nga veprimtaria e lartpërmendur, duke bërë shmangie 

tatimore në vlerë prej 14,440.00 € 

 

Me këto veprime ka kryer veprën penale: Shmangia nga tatimi, nga neni 307 (par. 1)  i 

Kodit nr. 06/L-074 Penal të Kosovës (KPRK). 

 

 

 

3. PRANOHET në tërësi me të gjitha elementet e saj marrëveshja për pranimin e fajësisë 

PP/II nr. 1911-11/21  të datës 23.11.2021, e lidhur ndërmjet Prokurorisë së Shtetit - 

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Përgjithshëm, të akuzuarve 
PERSONIT JURIDIK:  “..........” (Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara), me 

përfaqësuesen me autorizim av. E.Gj., nga Prizreni , I pandehuri M.H.,, si person përgjegjës 

në kuadër të personit juridik  .......... ( Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara), me mbrojtësin 

me autorizim av.B.Gj.,, për veprën penale  Shmangia nga tatimi, nga neni 307 (par. 1)  i 

Kodit nr. 06/L-074 Penal të Kosovës (KPRK).  

 

               Andaj gjykata në kuptim të nenit 7, 8,9,10,21,38, 39, 40, 42, 44,69,70,71,72, 402 

par.2 lidhur me par.1 të KPRK-së, nenit 248 dhe 365 të KPPK-së, të akuzuarin e: 

 

                                                                     GJ Y K O N 

 

   1.Ashtu  që  të akuzuarit Personi Juridik –  .......... ( Shoqëri me përgjegjësi të 

kufizuara), i shqipron  dënim me gjobë në shumë prej 1000 € (njëmij),  të cilen shumë është i 

obliguar ta paguaj 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

   2.  të akuzuarit M.H.,, si person përgjegjës në kuadër të personit juridik  .......... ( Shoqëri 

me përgjegjësi të kufizuara) i shqipton Denim me gjobë në shumen prej 300 (treqind) € dhe denim  

me burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë ) muajve,i cili denim në bazë të nenit 44 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës 06/L-074 (KPRK), me pëlqimin e akuzuarit, zëvendësohet me dënim me 

gjobë në shumë prej 300 € (treqindë)€,  të cilen shumë është i obliguar ta paguaj  në afat prej15 

ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse i akuzuari M.H.,, si person përgjegjës në kuadër të personit juridik  .......... nuk 

munden apo nuk dëshirojn ta paguajnë dënimin me gjobë, atëherë gjykata konform nenit 43 

par.3 të KPRK-së, do t’ua zëvendësoj me dënim me burgim ashtu për çdo 20 (njëzet) euro 

llogaritet 1 (një) ditë burgim, që nënkupton nga 30(trishjet) ditë burgim. 

 

Të akuzuarit obligohen secili veq e veq ti paguajn shpenzimet e procedures penale dhe 

atë:  në emër të paushallit gjyqësor nga 20,00 euro, si dhe në emër të fondit për kompensimit e 
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viktimave nga 30,00 euro, që të gjitha në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

ARSYETIM 

  
Prokuroria Themelore në Prizren, pranë kësaj gjykate ka paraqitur aktakuzën PP/II nr. 

2032-5/20 1911-11/21 të datës 24.11.2021, kundër të akuzuarve PERSONIT JURIDIK:  

“..........” (Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara), me seli në Prizren, në rrugën “T........” p.nr., me 

numër të biznesit: NRB: ....... dhe numër fiskal ....... dhe PERSONI PËRGEGJËS I PERSONIT 

JURIDIK: M.H.,, nga Prizreni, për shkak të veprës penale Shmangja nga tatimi nga neni 307 

par.1 të KPRK-së. 

 

Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm, së bashku me aktakuzën 

ka parashtruar marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë  PP/II nr. 1911-11/21 të datës 23.11.2021.  

 

Gjykata në seancën dëgjimore të mbajtur me datë 12.04.2022, në pajtim me dispozitat e 

nenit 247 të KPP-së ka shqyrtuar marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë me të cilat marrëveshje 

janë pajtuar të akuzuarit dhe mbrojtësit e tyre të cilët kanë konfirmuar se kanë lidhur marrëveshje 

për pranimin e fajësisë me Prokurorinë e Shtetit.  

 

Në marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë të hartuara nga ana e Prokurorit të Shtetit me 

pëlqimin e të akuzuarve dhe mbrojtësve të tyre, janë përcaktuar kushtet e pranimit të fajësisë, ku 

në mes tjerash është negociuar dhe propozuar dënimi për të akuzuarit.  

 

Prokurori i Shtetit gjatë seancës dëgjimore, ka deklaruar se: të akuzuarit pas konsultimit me 

përfaqësuesit e tyre me autorizim  av.E.Gj., dhe av.B.Gj.,,   i janë drejtuar Prokurorisë themelore 

në Prizren, me kërkesë që të fillojnë konsultimet për hyrjen në marrëveshje për pranimin e 

fajësisë, pas pranimit të kërkesës prokurori i çështjes pas konsultimit me Kryeprokurorin ka 

lidhur marrëveshje për pranimin e fajësisë me të aktakuzën   me nr. PPII.nr.1911-11/21 të datës  

23.11.2021 të lidhur në bazë të nenit 233 par.2 të KPP-së. Prokurori i shtetit është marrë  vesh 

me të akuzuarit, në prezencën e mbrojtësit të tyre, dhe ata kanë pranuar  që të shpallen fajtorë 

për këtë vepër penale dhe tu shqiptohet dënimi I rekomanduar si në marrëveshje dhe atë në cilësi 

të personit juridik dënimin me gjobë në shumën prej 1000 Euro  ndërsa si person përgjegjës I 

personit juridike ti shqiptohet dënimi me gjobë prej 300-400 Euro dhe dënimi me burgim në 

kohëzgjatje prej 5 (pesë) muajve i cili denim me propozim të pandehurit M.H., dhe mbrojtësit të 

tij av.E.Gj., të aplikohet  neni 44 i KP-së ti zëvendësohet dënimi me burgim prej 5 (pesë) muajve 

me denim me gjobë në shumë prej 300 deri në 400 euro. Në këtë rast favori i Prokurorisë është 

ekonomizimi i procesit nga se në këtë çështje penale është dashur të merren në pyetje dëshmitarët 

të administrohen provat dhe Prokuroria me këtë marrëveshje ka siguruar të gjitha dëshmitë dhe 

informata të plota nga  i akuzuari ndërsa favori i të akuzuarit është shqiptimi i dënimit më të 

butë. 

  

 

Mbrojtësi i akuzuarit av. E.Gj., ka deklaruar se: pas konsultimeve të mjaftueshme në 

mënyrë vullnetare dhe të vetëdijshëm kemi hyrë në marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë duke 

kuptuar plotësisht të drejtat, kushtet, favoret dhe  pasojat nga marrëveshja mbi pranimin e fajësisë  

për të gjitha  pikat e marrëveshjes dhe të njëjtën pasi që  e ka lexuar e ka pranuar dhe   e ka 

nënshkruar dhe kërkoj nga gjykata që këtë marrëveshje ta pranoj. 

 

 Pas deklarimit të mbrojtësit përfaqësuesi i personit përgjegjës në personin juridik 

“..........” SHPK, M.H., av.B.Gj., deklaron semarrëveshje është lidhur në mënyrë vullnetare pa 
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ndonjë presion, i mbrojturi im i ka kuptuar të gjitha drejtat, kushtet, favoret dhe pasojat nga 

marrëveshja mbi pranimin e fajësisë të cilën e ka dhënë vullnetarisht pas konsultimit  

të mjaftueshëm me mbrojtësin, dhe kërkoj nga gjykata që këtë marrëveshje ta pranoj dhe 

mundësisht për dy dënimet ti shqiptohet minimum i dënimeve të parapara me marrëveshje. 

 

 Gjykata pas dëgjimit të deklarimeve të Prokurorit të Shtetit, të akuzuarve dhe mbrojtësve 

të akuzuarve, lidhur me pranimin e fajësisë sipas marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, konstatoi 

se pranimi i fajësisë nga të akuzuarit është bërë në pajtim me dispozitat e nenit 233 par. 18 të 

KPP-së. 

 

 Të akuzuarit e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë 

është bërë vullnetarisht nga të akuzuarit, pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësit e tyre,  

të akuzuarit nuk kanë qenë të detyruar ose të shtrënguar në asnjë mënyrë që të pranojnë fajësinë, 

pranimi i fajësisë mbështetet në fakte dhe prova materiale në rastin konkret të cilat paraqiten me 

aktakuzën të pranuara edhe nga të akuzuarit dhe nuk ekzistojnë asnjë nga rrethanat që parashihen 

me dispozitat e neni 253 par. 1 dhe 2 të KPP-së për hedhjen e aktakuzës, prandaj gjykata ka 

pranuar marrëveshjen për pranimin e fajësisë dhe e ka aprovuar me aktvendim marrëveshjen  

PPII.nr.1911-11/21 të datës  23.11.2021, të lidhur ndërmjet Prokurorit të Shtetit të Prokurorisë 

Themelore në Prizren, Departamentit të Përgjithshëm dhe të akuzuarve  PERSONIT JURIDIK:  

“..........” (Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara) dhe PERSONI PËRGEGJËS I PERSONIT 

JURIDIK: M.H.,, nga Prizreni, për shkak të veprës penale Shmangja nga tatimi nga neni 307 

par.1 të KPRK-së. 

 

 

Gjykata nga të cekurat si më lartë ka ardhur në përfundim se në veprimet të akuzuarve 

formohen të gjitha elementet e veprave penale të përshkruar si në shqiptim të këtij aktgjykimi 

dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarit ti shpallë fajtorë dhe të gjykoj në bazë të ligjit, e më 

parë duke vërtetuar përgjegjësinë penalo-juridike të tyre. 

 

Lidhur me dënimin Prokurori i shtetit ka qëndruar pranë dënimit të propozuar në 

marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë dhe ka shtuar se pajtohet që gjykata me rastin e marrjes së 

vendimit mbi dënimin ti merr parasysh dispozitat për zbutjen e dënimit duke pasur parasysh se 

të akuzuarit e kanë pranuar fajësinë sipas marrëveshjes për pranimin e fajësisë.   

 

 Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin konform nenit 69 dhe 70 të KPRK-së, 

përkitazi me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata erdhi në përfundim se dënimi i propozuar nga 

palët është dënim i cili i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë penale të akuzuarve dhe se me këtë 

dënim do të arrihet qëllimi i dënimit. Gjatë vendosjes mbi dënimin, gjykata nuk gjeti ndonjë 

rrethanë të veçantë rënduese e cila do të ndikonte në llojin dhe lartësinë e dënimit, ndërsa si 

rrethana lehtësuese ka konsideruar: pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve, pendimin e tyre, 

premtimin që nuk do kryejnë vepra penale të tilla po të llojit tjetër. Andaj, bazuar në rrethanat e 

lartcekura gjykata ka aprovuar marrëveshjet mbi pranimin e fajësisë në tërësi me të gjitha pikat 

e tyre, me ç’ rast të akuzuarit i shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënimin e rekomanduar, ashtu që u 

shqiptoi dënimet si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke menduar se dënimet e shqiptuara i 

përgjigjen shkallës së përgjegjësisë së tyre dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i dënimit, 

që të akuzuarit në të ardhmen të jenë më të përgjegjshëm dhe të përmbahen nga veprimet e 

këtilla. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u mor në kuptim të nenit 450  par.2.6 të KPP-së. 

 

Vendimi për Kompensimin e Viktimave të Krimit, u mor në kuptim të nenit 39 par.3 nën 

par.3.1, të Ligjit nr.05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 
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Me sa u tha më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi, e në mbështetje të nenit 

365 të KPP-së. 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2021:260416, 11.05.2022 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Vjollca  Buzhala 

 

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

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

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


