
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE  PEJË 
OSNOVNI SUD PEĆ – BASIC COURT  PEJA 

P nr.266/13 

 

NË EMËR TË POPULLIT  

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË D.P, gjyqtari Sejdi Blakaj  me sekretaren juridike Gjyljeta Çorkadiu 

, në lëndën penale kundër të pandehurit   A.Sh,  sipas aktakuzës së PTH-së D.P. në Pejë   PP.nr .2291/12 

të dt.25.2.2013,  për shkak të veprës penale: shmangie nga tatimi  nga neni 249 par 2 të KPK-së  KPRK-

së, pas përfundimit të shqyrtimit fillestar , publik dhe me gojë, të mbajtur në pranin  e të pandehurit   A. 

Sh dhe të prokurorit të shtetit  Sanije Gashi Seferi me dt.02.2.2018 ka marrë dhe botërisht ka shpallë këtë 

:  

 

A K T GJ Y K I M  

 

I pandehuri A .Sh i lindur me dt.22.6.1973 në fsh. K-H. K e P, i biri i S dhe nënës S e gjinie H,  

shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës ,gjendet në liri.   

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Për arsye se: 

 

Që nga Korriku e deri  në Tetor -2008 në Pejë  , me qëllim  që ti  shmanget  tërësisht  pagimit të  tatimit 

dhe kontributeve të përcaktuara  me ligj  , nuk i  ka përfshirë  informatat ligjore  me të ardhurat   e 

biznesit   të tij  NTSH” MEGA”  me seli në Pejë  , veprimtaria e së cilës  është   tregti   me  shumicë  e 

tekstilit , në atë  mënyrë  që merr  me qira lokalin  nga E. Sh  vetëm për  nj muaj  , kurse  tërë  

veprimtarinë e vet e zhvillon në shtëpinë[  e tij,   në fsh. K .K .Gj  për tu ikur  obligimeve  , por  pas 

informatave  të siguruara nga pala e tretë  , është  konstatuar se i pandehuri  është shmangur   në këtë  

mënyrë pagesës së tatimit  e njiherit  i ka shkaktuar dëme buxhetit të shteti prej 19,494,59 eurot ( 

nëntëmbëdhjetëmijë e katërqind e nëntëdhjetë e katër euro e pesëdhjetë e nëntë cent  

 

-me çka ka kryer vepre penale :  shmangie nga tatimi nga neni 249 par 2 të KPK-së 

 

Prandaj gjykata të pandehurin  konform nenit 41, 42,43,46 ,49 ,50,51,52, 76  dhe nenit 249 par 2 të KPK-

së.     

 

E  GJYKON : 

 

1.Me dënim me gjobë në lartësi prej 300 euro ,  e të cilën gjobë i pandehuri  fare nuk do ta paguaj nëse në 

afat prej 1( një  )viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale . 

Dhe :  

 



 Me dënim burgu,  

 

2.Në atë mënyrë që  ia përcakton dënimin me burg në  kohëzgjatje prej  10 muajsh  , e të cilin dënim i 

pandehuri fare nuk do ta vuaj nëse në afat prej  2 vite  nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale  

I pandehuri për shkak të gjendjes së  varfër ekonomike lirohet nga pagimi i paushallit gjyqësorë  

 

E dëmtuara për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest civil. 

 
A r s y e t i m  

 

Prokuroria Themelore në Pejë me dt.25.2.2013kundër të pandehurit  A. Sh ka ngritë aktakuzë PP. 

nr.2291/12, për vepër penale : shmangie nga tatimi nga neni 249 par 2 të KPK-së, duke i propozuar 

gjykatës që pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësorë të pandehurin ta shpallë fajtorë , ta dënoj sipas ligjit 

dhe ta obligoj  në pagimin e shpenzimeve procedurale . 

 

Në shqyrtimin  gjyqësor i pandehuri – pasi që paraprakisht i është lexuar aktakuza  , është njoftuar me të 

drejtat dhe detyrimet procedurale  dhe pasojat  e pranimit përkatësisht të mos pranimit të fajësisë- e ka 

pranuar fajësinë dhe ka manifestuar keqardhje për atë që i ka ndodhur. Këtë pranim fajësie gjyqtari – pasi 

që paraprakisht e ka marrë pëlqimin e prokurorit  të  shtetit, i bindur se pranim fajësinë i pandehuri e ka 

bërë ashtu  siç e parasheh ligji – vullnetarisht dhe pa u ndikuar nga askush dhe në asnjë mënyrë -e ka 

pranuar .  

 

Në fjalën përfundimtare palët kanë deklaruar : 

 

Prokurori i shtetit :  

 

 Meqenëse i akuzuari bëri pranimin e fajësisë  i cili pranim mbështet edhe në provat materiale të cilat 

gjenden në shkresat e lëndës , i propozoj gjykatës që i njëjtit të shpallet fajtorë të dënohet sipas ligjit  dhe 

të obligohet në pagimin e shpenzimeve procedurale. 

 

 I pandehuri : 

 

Ndihem fajtorë për vepër penale të cilën e kamë shkaktuar  dhe publikisht kërkoj falje. Ju betohem se kjo 

do të jetë hera e fundit .  Lus gjykatën që të më ndihmoj  aq sa  është e mundur .përndryshe  jetoj nga 

ndihma sociale jam shumë i varfër dhe mezi siguroj bukë për të ngrënë.  

 

Meqenëse i pandehuri e pranoj fajësinë gjyqtari kaloj në marrjen e vendimit  lidhur me llojin dhe lartësinë 

e masës ndëshkuese , me ç rast i pati parasysh të gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese. Rrethanë 

renduese në rastin konkret gjyqtari nuk ka gjetur , kurse nga ato lehtësuese ka çmuar : pranimin e  sinqertë 

të fajësisë , pendimin e thellë  për këtë gjë, qëndrimin korrekt në gjykatë,  pa dënueshmërinë e mëparshm,   

faktin se i pandehuri  i ka ofruar gjykatës prova nga cilat shihet se i njëjti jeton nga ndihma sociale  dhe se  

nga ndihmat “materiale ndërtimore për shtëpi 20147” është duke ju ndërtuar një shtëpi e vogël montazhe , 

dhe kësisoj gjyqtari mendon se edhe me një vendim si në dispozitvin e aktgjykimit ndaj të pandehurit do 

të arrihet qëllimi i ndëshkimit i paraparë me neni 41 të KPK-së . 

 

Me këtë rast në veçanti duhet potencohet fakti se i pandehuri  pa fije  dyshimi nuk ka qenë  dhe nuk është  

pronar i asnjë firme përkatësisht subjekti ekonomik ashtu siç shkruan në dispozitivin e aktakuzës , por se i 

njëjti  pa fije dyshimi ka rënë pre  e mashtrimit  përkatësisht e lakmisë për të përfituar diçka në mënyrë që 

dikush tjetër – emrin e të cilit nuk e mësuam dot të marverzoj përkatësisht të bëjë shmangie nga tatimi. E 

megjithatë i pandehuri  sado që  tepër i varfër dhe i pashkolluar ka qenë në dijeni se është duke bërë një 

veprim të pa lejuar- për përfitim material për çka edhe është shpallë fajtor dhe është dënuar si në 

dispozitivine  aktgjykimit. 

 



Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe të paushallit gjyqësor  është marrë konform nenit 453  

të KPPRK-së.  

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarit në kontestin e rregullt civil është marrë konform nenit 463 të 

KPPRK-së . 

 

 Nga sa u tha më lartë konform nenit 365 të KPPRK-së u vendos si më lartë.  

 

 Nga Gjykata Themelore në Pejë D.P.  datë.02.2.2018. 

 

Sekretarja juridike                          Gjyqtari  

Gjyljeta Çorkadiu         Sejdi Blakaj  

 

KËSHILLA JURIDIKE  

Kundër këtij aktgjykimi lejohet  

Ankesa në afat prej 15 ditësh nga  

Dita e marrjes , Gjykatës të Apelit në Prishtinë  

E përmes kësaj Gjykate . 


