
                    Pml.nr.76/2020 

                                                          NË EMËR TË POPULLIT 

        GJYKATA SUPREME E KOSOVËS - kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Nesrin Lushta, 

kryetare, Rasim Rasimi dhe Agim Maliqi, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

profesional Sherif Krasniqi, procesmbajtës, në çështjen penale kundër të dënuarve E.B. dhe L.K. 

nga Gj., për shkak të veprës penale shmangie nga tatimi në bashkëkryerje nga neni 249 par.2 

lidhur me par.1 lidhur me nenin 23 të KPK, duke vendosur përkitazi me kërkesat për mbrojtjen e 

ligjshmërisë, të paraqitura nga mbrojtësit e të dënuarve kundër aktgjykimit të Gjykatës 

Themelore në Gjakovë, P.nr.540/13 të datës 11.04.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, PA1.nr.1265/2019 datë 12.11.2019, në seancën e kolegjit e mbajtur më datë 

08.04.2020, mori këtë: 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

        Refuzohen si të pabazuara kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësve të të 

dënuarve E.B. dhe L.K., të paraqitura kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë 

P.nr.540/13 të datës 11.04.2019 dhe aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, 

PA1.nr.1265/2019 të datës 12.11.2019. 

 

 A  r  s y  e  t  i  m  

  

        Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjakovë P.nr.540/13 datë 11.04.2019, të dënuarit 

E.B. dhe L.K.  janë shpallur fajtor për veprën penale shmangie nga tatimi në bashkëkryerje  nga 

neni 249 par.2 lidhur me par.1 lidhur me nenin 23 të KPK dhe për këtë vepër penale janë gjykuar 

me dënim me gjobë në shumën prej nga 400 (katër qind) € dhe me dënim burgimi në kohëzgjatje 

prej nga 1 (një) viti i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse të dënuarit në afatin prej 2 (dy) viteve 

nga plotfuqishmëria e aktgjykimit nuk kryejnë vepër tjetër penale. E dëmtuara Administrata 

Tatimore e Kosovës me seli në Prishtinë, për realizimin e kërkesës pasurore juridike është 
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udhëzuar në kontest civil. Të dënuarit janë obliguar që të paguajnë shpenzimet e paushallit 

gjyqësor dhe atë secili veç e veç në shumat prej 50 euro, kurse në emër të kompensimit të 

Viktimave të Krimit  secili veç e veç shumën prej 30 euro. Konform nenit 363 par.1 nënpar.1.3 

të KPK është refuzuar akuza për veprën penale shmangie nga tatimi në bashkëkryerje nga neni 

249 par.2 lidhur me par.1 lidhur me nenin 23 të KPK, për shkak të arritjes së parashkrimit 

absolut të ndjekjes penale gjatë shqyrtimit gjyqësor. E dëmtuara Administrata Tatimore – me seli 

në Prishtinë për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest civil. 

        Në procedurën ankimore, Gjykata e Apelit të Kosovës, me aktgjykimin PA1.nr. 1265/2019 

e datës 12.11.2019, i ka refuzuar si të pabazuara ankesat e mbrojtësve të dënuarve kurse 

aktgjykimin  e shkallës së në pjesën gjykuese e ka vërtetuar. Aktgjykimi i ankimuar në pjesën 

refuzuese të dispozitivit ka ngel i pashqyrtuar. 

        Kundër këtyre aktgjykimeve, kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë ka paraqitur: 

        - mbrojtësi i të dënuarit E.B. av. T.B. nga Gj., për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave 

të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe shkeljeve të ligjit 

penal, me propozim që aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe çështja ti kthehet gjykatës 

së shkallës së parë në rivendosje. 

        - mbrojtësi i të dënuarit L.K.  av. G.J. nga Gj., për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave 

të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe shkeljeve të ligjit 

penal, me propozim që aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe çështja ti kthehet gjykatës 

së shkallës së parë në rivendosje. 

        Prokurori i shtetit me parashtresën KMLP.II.nr.44/2020 e datës 10.03.2020, ka paraqitur 

përgjigje në kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, me propozim që të refuzohen si të pabazuara 

kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësve të të dënuarve. 

        Në kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë të mbrojtësve të të dënuarve E.B. dhe L.K., të cilat 

i kanë pretendimet e njëjta lidhur me këtë çështje, pretendohet se që nga fillimi i këtij procesi 

gjyqësor gjatë gjithë shqyrtimit gjyqësor mbrojtja kanë shprehur kundërshtimin e aktakuzës sa i 

përket afatit të periudhës së hetimeve. Në procedurën e hetimeve që i ka paraprirë kallëzimit 

penal të ATK dhe gjatë hetimeve na ana e prokurorisë së shtetit nuk është vepruar në kuptim të 
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nenit 122 par.2 dhe 132 par.7 të KPPK. Andaj, në ketë kuptim provat mbështetëse të aktakuzës 

janë të papranueshme dhe në to nuk mundë të bazohej aktakuza e as aktgjykimi i atakuar. 

        Më tutje pretendohet se në këtë çështje është paraqitur aktakuzë me datën 13.11.2013 dhe 

ajo aktakuzë është pranuar në gjykatë, e cila ka marrë formën e prerë. Më pas në bazë të kërkesës  

së gjykatës, prokuroria paraqet aktakuzë të re  me datën 25.03.2015, për ngritjen e të cilës 

aktakuzë ka kaluar afati dy vjeçar dhe procedura është dashur që të pushoj ashtu që në kuptim të 

nenit 159 par.1 të KPPK është shkelur parimi ne bis in idem. Në ketë çështje nuk aplikohen 

dispozitat e KPPK sa i përket kohëzgjatjes  se hetimit, pasi që me dispozitat e Ligjit nr.03-l-222 

për administratën tatimore dhe procedurat në nenin 69 parashihet që kohëzgjatja e hetimit të 

veprave penale në fushën e tatimeve për përfundimin e hetimeve ndaj veprës penale tatimore 

është një vit me mundësi të zgjatjes së mëtutjeshme të kohës së tillë shtesë të nevojshme dhe të 

justifikuar me ndërlikueshmërinë e rastit. 

        Pretendohet më tutje se edhe deklarimet e ekspertit financiar A.Sh., gjatë shqyrtimit 

gjyqësor të vlerësuara në aktgjykimin e kundërshtuar janë në kundërthënie ndërmjet vete. 

Mbrojtja gjatë shqyrtimit gjyqësor ka shprehur kundërshtimet lidhur me konstatimet e ekspertit 

financiar dhe ka propozuar që të bëhet një ekspertizë tjetër financiare, me të cilën do të 

eliminoheshin të metat e konstatuara në ekspertizën individuale të ekspertit A.Sh. Në rastin 

konkret, gjykata të dënuarve ia ka mohuar të drejtën në “barazi të armëve “në procedurë. 

         Theksohet më tutje në kërkesë se vepra e cila i vihet në barë të dënuarit mund të kryhet 

vetëm me dashje direkte dhe në vazhdim të kësaj citohet dispozita ligjore e cila i përcakton 

veprimet inkriminuese të kësaj vepre penale. 

        Gjykata Supreme e Kosovës, shqyrtoi shkresat e çështjes në kuptim të dispozitës së nenit 

435 par 1 dhe 436 par.1 të KPPK, dhe pas vlerësimit të pretendimeve nga kërkesat gjeti se: 

        Kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk janë të bazuara. 

         Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, pretendimet e mbrojtësve të dënuarve 

janë të pabazuara, meqë aktgjykimet kundër të cilave është paraqitur kërkesa, nuk përmbajnë 

shkelje të ligjit penal e as shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale. 
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        Në këtë çështje penalo juridike, aktgjykimi i kundërshtuar është i qartë dhe konkret, 

përmban arsye të duhura mbi të gjitha faktet vendimtare të kësaj çështje juridiko-penale, 

përshkrimi i dhënë në dispozitiv është i plotë dhe i kuptueshëm, me asgjë të njëjtin nuk e sjell në 

dyshim. Është bërë përshkrimi i duhur i veprimeve inkriminuese të të dënuarve, por edhe janë 

dhënë arsyet mbi faktet vendimtare për secilën prej tyre. Aktgjykimi është i punuar në pajtim me 

dispozitën e nenit 370 pa. 6 dhe 7 të KPPK, sepse dispozitat ligjore përkatëse janë respektuar.   

Gjykata e shkallës së parë ka paraqitur në mënyrë të plotë dhe të qartë se cilat fakte dhe për çfarë 

arsye konsiderohen si të vërtetuara , ka vlerësuar saktësinë e të gjitha provave në këtë çështje 

penale. Gjykata e shkallës së parë ka bërë vlerësimin e të gjitha provave të proceduara gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, duke i paraqitur lidhur me këto konkludimet e veta, të cilat si të drejta i ka 

aprovuar edhe gjykata e shkallës së dytë, e të cilat i aprovon edhe kjo gjykatë.              

        Gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar drejtë dhe në mënyrë të plotë se të dënuarit e kanë  

kryer veprën penale për të cilën janë shpallur fajtor. Kjo është vërtetuar me dëshminë e 

dëshmitarëve F.A. dhe A.S., inspektorë të Administratës Tatimore të Kosovës, të cilët me 

dëshmitë e tyre në mënyrë të qartë kanë shpjeguar veprimet e të dënuarve, përkatësisht kanë 

elaboruar ngjarjen kritike, duke dhënë detaje të plota, të cilat kanë qenë në lidhmëni reciproke 

dhe logjike me provat tjera si me ekspertizën financiare të ekspertit financiar A.Sh., nga e cila ka 

rezultuar se shmangia nga tatimi ka qenë në vlerë prej 181.814.40 euro. Nga provat e lartcekura  

dhe provat tjera materiale është vërtetuar fakti se nga ana e inspektorëve të Administratës 

Tatimore të Kosovës F.A. dhe A.S., është përpiluar raporti i kontrollit të ATK i datës 

23.11.2011, lidhur me të gjeturat në biznesin e N.T.P. “ M.” në Gj., ku pronarë të këtij biznesi 

ishin të dënuarit E.B. dhe L.K. 

        Me ekspertizën financiare të punuar nga eksperti financiar A.Sh. të datës 21.08.2013, është 

vërtetuar fakti se në mënyrë tabelare ka dhënë obligimet tatimore të subjektit afarist N.T.P.”M.” 

në Gj., për periudhën kohore viti 2005-2010 dhe këto të dhëna i kishte nxjerrë duke u bazuar në 

konstatimet që kanë bërë inspektorët e ATK, për shmangiet apo nën deklarimet e obligimeve që 

janë bërë nga subjekti afarist “M.” në vitin 2005-2010 dhe i njëjti kishte konstatuar obligimet 

tatimore se ky subjekt afaristë për këtë periudhë kohore sipas vlerësimit të inspektorëve të ATK 

kanë qenë 192.784 euro, ndërsa sipas vlerësimit të tij ato kishin qenë në shumë prej 181.414.40 

euro.  
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          Përkitazi me pretendimin e mbrojtjes lidhur me afatin e hetimeve, kjo gjykatë vlerëson se 

ky pretendim i mbrojtësve të dënuarve është i pabazuar meqenëse aktakuza është ngritur brenda 

afatit ligjor në pajtim me nenin 69 të Ligjit Special nr.03-L-222 për Administratën Tatimore dhe 

procedurat ngase aktvendimi për fillimin e hetimeve është marrë me datën 14.05.2013 ndërsa 

aktakuza është ngritur me datën 14.11.2013 që do të thotë brenda afatit prej një viti konform 

nenit 69 të këtij ligji. Lidhur me aktakuzën e dytë  të datës 25.03.2015 për të cilën pretendon 

mbrojtja kjo nuk qëndron, sepse nga shkresat e lëndës  rezulton se me shkresën e prokurorisë të 

datës 25.03.2015, vërtetohet se vetëm është rregulluar gabimi teknik lidhur me kualifikimin 

juridik të veprës penale, dhe se nuk bëhet fjalë për një aktakuzë të dytë, prandaj, pretendimet 

përkitazi me shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale janë të pabazuara. 

         Lidhur me bazën nga kërkesa të mbrojtësve për vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike,  kjo gjykatë nuk është lëshuar në vlerësimin e kësaj shkelje, për faktin se në 

nenin 432 par.2 të KPRK është përcaktuar se “ kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë nuk mund të 

ushtrohet për shkak të konstatimit të gabuar ose jo të plotë të gjendjes faktike, andaj kërkesa e 

ushtruar për këtë bazë është e pa lejuar.        

        Përkitazi me pretendimin e mbrojtësve se gjykata ka refuzuar propozimin e tyre për 

caktimin e një ekspertize financiare, kjo gjykatë vlerëson se gjykata e shkallës së parë ka 

paraqitur arsyetimin lidhur me këtë dhe ka dhënë arsye të mjaftueshme, ngase mbrojtësit nuk 

kanë dhënë arsye që do të konstatonin kundërthëniet e ekspertizës së ekspertit dhe kontradiktat e 

tij me provat ashtu siç është pretenduar nga mbrojtja, nga kjo gjykata drejtë ka gjetur se caktimi i 

një eksperti tjetër ka qenë i panevojshëm për këtë çështje penale, dhe në pajtim me nenin 142 të 

KPPK, gjykata mund të caktoj ekspert tjetër në qoftë se të dhënat dhe konstatimet e ekspertëve 

ndryshojnë thelbësisht ose kur konstatimet e tyre janë të pa qarta, jo të plota apo në kontradiktë 

me vetveten ose me rrethanat e shqyrtuara e në rast se këto të meta nuk mund të mënjanohen me 

marrjen e serishme në pyetje të ekspertëve mund të kërkohet mendim i ekspertëve tjerë, e në 

rastin konkret gjykata drejtë ka vlerësuar se mbrojtja nuk ka dhënë arsye të mjaftueshme lidhur 

me kontradiktat apo konstatimet e ekspertit A.Sh. dhe nuk ka pasur ndonjë ekspert tjetër lidhur 

me këtë çështje prandaj edhe e ka refuzuar propozimin e mbrojtjes si të pabazuar, dhe pretendimi 

se është shkelur parimi i “barazisë së armëve” rezulton se është i pabazuar, ngase nuk mund të 

bëhet fjalë për kur far shkelje të barazisë. 
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         Nga të theksuarat si më lartë, Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se në arsyetimin e 

aktgjykimit të shkallës së parë dhe të dytë janë dhënë arsye të duhura faktike dhe juridike në këtë 

çështje penale në pajtim me dispozitën  e nenit 361 të KPP-së, me që gjykata provat i ka 

vlerësuar në pajtim me këtë dispozite duke i paraqitur në mënyrë të plotë se cilat fakte dhe për 

çfarë arsye i merr si të provuara ose të paprovuara duke dhënë edhe vlerësimin dhe konkludim 

për to. 

        Gjykata Supreme vlerëson se edhe ligji penal është aplikuar drejtë, kur të dënuarit E.B. dhe 

L.K. janë shpallu fajtor për veprën penale shmangie nga tatimi nga neni 249 par.2 lidhur me 

par.1 lidhur me nenin 23 të KPK, ngase në veprimet e të dënuarve formësohen të gjitha 

elementet qenësore të veprës penale për të cilën janë shpallur fajtor, andaj pretendimet e 

mbrojtësve të dënuarve përkitazi me shkeljet e ligjit penal dalin të jenë të pabazuara. 

         Gjykata Supreme e Kosovës, vlerësoj se aktgjykimet e kundërshtuara nuk përmbajnë 

shkeljen e ligjit penal dhe shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të cilat në kërkesë 

pretendohen dhe në kuptim të nenit 437 par 1 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

                               GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – PRISHTINË 

           Pml.nr.76/2020, më datë 08.04.2020 

 

 

Procesmbajtës,                                           Kryetarja e kolegjit, 

 Sherif Krasniqi                                                         Nesrin Lushta 
 

  

 

 


