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P.nr.16/15 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË- DEGA NË MALISHEVË-Departamenti i përgjithshëm-

Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Lutfi Shala, me sekretaren juridike Behije Karaqica, në çështjen 
juridiko-penale, kundër të akuzuarit B. K. nga fshati D. Komuna e Malishevës, për shkak të veprës penale 

mashtrimi nga neni 261 par.2 të KPRK-së, i akuzuar nga Prokuroria Themelore në Gjakovë me aktakuzën 

PP.nr.2992-4463/12 PZ e dt.22.12.2013, pas mbajtjes të shqyrtimit gjyqësor publik të dt.14.06.2017, 

gjykata pa prezencën e palëve,  me datë 19.06.2017, merr dhe publikisht shpall këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

I akuzuari: 
B. K., nga i ati H. dhe e ëma S., e lindjes K.u, i lindur me dt... në fshatin D., Komuna e Malishevës, ku 

edhe tani jeton, me nr. personal të identifikimit ...,i martuar, i ati i tre (3) fëmijëve, i gjendjes së mesme 

ekonomike, me profesion sociolog, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 
 

Në bazë të nenit 364 par.1 pika 1.3 si dhe nenit 366 të KPPK-së, 

 

LIROHET NGA AKUZA 
 

Për shkak se me datën ..., rreth orës së pacaktuar, në Malishevë, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm 

të dobisë pasurore për vete, fsheh faktin se banesën ia ka shitur tjetrit, e që të veproj në dëm të pasurisë së 
tjetrit, e mashtron e me kontratë zotohet se pas përfundimit të punimeve në banesë, të njëjtën do i dorëzoj 

e do e bartë në emër të tij, ashtu që të dëmtuarin H. (J.) K. nga fshati B., komuna e Malishevës, e 

mashtron që të lidhë te avokati në formë të shkruar kontratën e shitblerjes së banesës në F. K., nr... kati 5, 
në sipërfaqe prej ... m2, të ndërtuar në ngastrën ..., për çmimin e shitblerjes prej ... €, ku nga ky çmim të 

vlerësuar prej ... €, të dëmtuarit i merr automjetin “Mercedes” me targa të regjistrimit ... dhe ... € para të 

gatshme. 

 
-Këso dore kishte për të kryer veprën penale mashtrimi nga neni 261 par.2 të KPRK-së 

 

Për shkak se nuk është provuar se i akuzuari të ketë kryer këtë vepër penale. 
 

Shpenzimet e procedurës penale bien në llogari të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

I dëmtuari H. K. udhëzohet që kërkesën pasurore juridike ta realizoj në kontest civil. 

A r s y e t i m 

Prokuroria Themelore në Gjakovë me aktakuzën PP.nr.2992-4463/12 PZ e dt.22.12.2013, ka akuzuar të 

akuzuarin B. K., nga fshati D. Komuna e Malishevës, për shkak të veprës penale mashtrimi nga neni 261 
par.2 të KPRK-së. 

 

Gjykata Themelore në Gjakovë-Dega në Malishevë ka caktuar shqyrtimin gjyqësor, ka ftuar palët: 

Prokurorin e shtetit, të akuzuarin dhe mbrojtësin e tij, si dhe të dëmtuarin. 
 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor i akuzuari në bazë të nenit 323 të KPPK-së, është udhëzuar me të drejtat e tij 

ligjore dhe pas leximit të aktakuzës nga ana e Prokurorisë Themelore në Gjakovë, i njëjti është udhëzuar 
në bazë të nenit 325 par.1 të KPPK-së, mbi të drejtat për deklarimin e pranimit apo mos pranimit të 

fajësisë, në këtë drejtim i akuzuari është njoftuar nga gjykata për pasojat që rezultojnë nga pranimi i 

fajësisë dhe kushtet e përcaktuara me nenin 248 par.1 pika 1.1 deri 1.3 të KPPK-së, që pranimi nga ana e 

tij të konsiderohet i vlefshëm. 
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I akuzuari B. K., në shqyrtimin gjyqësor, ka deklaruar se nuk e ndien veten fajtor për veprën penale për të 

cilën ngarkohet. 
 

Prokurori i shtetit gjatë shqyrtimit gjyqësor si dhe në fjalën përfundimtare të përpiluar me shkrim, ka 

deklaruar se mbetet pranë aktakuzës dhe se gjendja e këtillë faktike u vërtetua nga provat që u proceduan 
gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, siq është, deklarata e të dëmtuarit H. K., i cili para Gjykatës në mënyrë të 

argumentuar, bindëse ka vërtetuar faktin se me dt..., me të pandehurin B. K. ka lidhur një kontratë për 

shitblerjen e banesës, në zyrën e av. B. Xh., në sipërfaqe prej ... m2, për çmimin prej ... euro, ku pagesa 

është kryer, ashtu që blerësi në vlerë prej ... eurove shitësin e kompenson me automjetin e markës 
“Mercedes” me tabela të regjistrimit ...., të cilin i pandehuri e ka marrë para zyrës së të dëmtuarit, ndërsa 

shuma prej ... euro i paguhet përmes P.C. B. sipas urdhërpagesës së dt.... Banesa gjendet në objektin i cili 

është i ndërtuar në ngastrën kadastrale nr...., të cilën sipërfaqe i pandehuri e ka blerë nga A. K. dhe të 
njëjtën banesë i dëmtuari, më pas, për çmimin prej ... euro me dt... ia ka shitur L. L., e ku në nenin 3 të 

kontratës është parapa në mënyrë specifike mënyra e kompensimit dhe pagesës mes tyre. Dëshmitarja av. 

B. Xh. ,në dëshminë e saj para Gjykatës, nuk e konteston faktin se i pandehuri me të dëmtuarin në zyrën e 
saj kanë lidhur kontratë ku objekt shitblerje ishte banesa, duke shtuar se palët paraprakisht kanë qenë të 

njoftuar me kushtet e kontratës dhe pasusi i dhënë në nenin 4 të kontratës është vendos sipas kërkesës së 

tyre, dhe mes tyre s’ka qenë asgjë kontestuese lidhur me këtë kontratë të cilën pa asnjë kundërshtim e 

kanë nënshkruar. Nuk është aspak kontestuese fakti se, i pandehuri pas shitblerjes të kësaj banese, duke 
mashtruar të dëmtuarin, meqenëse e njëjta ishte në ndërtim e sipër dhe ende nuk ishte bartur pronësia në 

emër të të dëmtuarit H. K., pa asnjë paralajmërim paraprak, të njëjtën banesë më pas ia ka shitur N. P. të 

cilin e ka pajisur me dokumentacion të nevojshëm për ta bërë përkthimin e saj. Edhe në dëshminë e 
dëshmitarëve P. B. dhe B. D., të cilët lidhur me rastin kanë përpiluar deklarata me shkrim, gjykata nuk 

duhet t’ia falë besimin, pasi të njëjtat janë konfuze dhe të paqarta me atë që dëshmitarët deklaruan gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, ku në shumicën e pyetjeve të parashtruara nga mbrojtësi i të akuzuarit dhe prokurori i 
çështjes janë përgjigjur se smë kujtohet, si dhe në kundërshtim edhe me deklaratat e të dëmtuarit dhe të 

pandehurit si dhe shkresat tjera të cilat janë pjesë e shkresave të lëndës, siç është kontrata e shitblerjes e 

lidhur në Malishevë dhe vlerësoj se janë bërë sipas kërkesës të të pandehurit me qëllim që t’i zbehë provat 

në të cilat bazohet aktakuza, e që janë bindëse për të mbështetur fajësinë e të pandehurit B. K.. Gjendjen 
së këtillë faktike e vërtetojnë edhe provat materiale tjera që janë pjesë e shkresave të lëndës, siç janë: 

Urdhërpagesë kombëtare P.C.t Ba. të datës ..., përmes së cilës nga i dëmtuari H. K. i janë transferuar 

shuma e të hollave prej ... euro të pandehurit B. K.i, Autorizimi i datës ... nga i dëmtuari H. K., me të cilin 
autorizohet i pandehuri B. K.i ta shfrytëzojë automjetin e markës “Mercedes Benz”, model ... ngjyrë ..., 

me nr.shasis ..., me tabela të regjistrimit ..., viti i prodhimit ..., i nënshkruar nga dy palët, Kontrata e 

shitblerjes e lidhur mes të dëmtuarit H. K. si shitës dhe L. L. si blerëse për banesën në F. K. në sipërfaqe 

prej ... m2, për çmimin prej ... euro e datës ..., si dhe Urdhërpagesë kombëtare P.C. B. të datës ... dhe 
Formulari për transferin .... Mbrojtja e të pandehurit B. K. ka deklaruar se, banesa për të cilën flitet ka 

qenë e tw akuzuarit të cilën e ka blerë nga A. K. dhe me H. K. kanë biseduar që t’ia shes por jo ashtu siç 

pretendohet nga ky, pasi ajo banesë asnjëherë nuk është paguar, por të njëjtën H. ka tentuar që përmes 
intrigave të përfitoj. Gjykata nuk duhet t’ia falë besimin, pasi e njëjta deklaratë bëhet me qëllim të 

shmangies së tij nga përgjegjësia juridiko-penale, pasi e njëjta është në kundërshtim me provat tjera, në 

veçanti me deklaratën e të dëmtuarit H. K. dhe kontratën e shitblerjes, të lidhur mes tyre me datën ..., tek 
av.B. Xh. në Malishevë. Provave materiale si: Njoftimin e të dëmtuarit për përmbushjen e obligimeve nga 

marrëveshja për shitjen e banesës të datës ..., njoftimin për shkëputjen e kontratës interne për shitblerjen e 

banesës të datës ..., sikurse dhe provat tjera materiale që janë pjesë e shkresave të lëndës të parashtruara 

nga i pandehuri B. K., gjykata nuk duhet t’ia falë besimin pasi të njëjtat prova janë parashtruar me qëllim 
të shmangies nga përgjegjësia e tij penale-juridike, pasi të gjitha janë përpiluar nga i pandehuri të 

nënshkruara vetëm nga i njëjti, e jo edhe nga i dëmtuari, që vërteton edhe njëherë se i pandehuri deri në 

imtësi ka planifikuar kryerjen e veprës penale për të cilën ngarkohet. Andaj për veprimet faktike të të 
pandehurit të përshkruara në aktakuzë, formohen të gjitha elementet e veprës penale për të cilën 

ngarkohet, çka të njëjtin e konsideroj përgjegjës dhe i propozoj gjykatës që të akuzuarin B. K. ta shpall 

fajtor për veprën penale të mashtrimit nga neni 261 par.2 të KPRK-së dhe ta dënoj sipas ligjit. Me rastin e 
caktimit të lartësisë së dënimit, i propozoj Gjykatës që ndaj të akuzuarit t’i merr parasysh të gjitha 

rrethanat rënduese dhe lehtësuese të parapara me nenin 73 të KPRK-së, ashtu që të njëjtit t’i shqiptoj atë 
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lartësi të dënimit i cili do të jetë në proporcion me peshën e veprës penale të kryer, përgjegjësinë e tij 

penale-juridike dhe i cili dënim do të ndikoj që në të ardhmen i njëjti mos t’i përsërit vepra të njëjta 
penale, respektivisht të kryej vepra të tjera penale. 

 

I dëmtuari H. K., në fjalën përfundimtare ka mbështetur fjalën e prokurorit të shtetit, njëkohësisht fjalën 
përfundimtare ka paraqitur në formë të një parashtrese të cilën e ka elaboruar edhe me gojë në seancën e 

shqyrtimit gjyqësor, duke deklaruar se i akuzuari B. K. ka kryer veprën penale të mashtrimit për arsye se 

me datën ..., nga i njëjti e ka blerë banesën në F. K., me nr..., kati i ...-të, me sipërfaqe prej ... m2 , e cila 

gjendet në objektin banesor të ndërtuar në ngastrën kadastrale nr...., ku si provë ka paraqitur kontratën e 
lidhur me të akuzuarin B. K.i të përpiluar në zyrën e avokates B. Xh.i në Malishevë. Më tej, i dëmtuari në 

fjalën përfundimtare ka deklaruar se i ka përmbushur obligimet e tija si blerës ashtu siq janë marrë vesh 

me kontratë. Ka kontestuar dëshminë e dëshmitarëve P. B., S. P.i dhe N. P. dëshmitë e të cilëve i 
konsideron si të konstruktuara në bashkëpunim me të akuzuarin B. K., kurse dëshminë e dëshmitarit B. D. 

e konsideron si të saktë. 

 
Mbrojtësi i të akuzuarit av.E. K., gjatë shqyrtimit gjyqësor si dhe në fjalën përfundimtare të përpiluar me 

shkrim, ka deklaruar se Prokurori i Shtetit edhe në fjalën e sotme përfundimtare ngeli pranë aktakuzës 

PP.nr.2992-4463/12 PZ të dt...., me arsyetimin se i mbrojturi im e paska kryer veprën penale mashtrimi 

nga neni 261 par.2 të KPK-së. Mbrojtja konsideron se me asnjë provë prokurori i shtetit nuk ia ka arritur 
që ta vërteton tezën e aktakuzës. Në fakt mbrojtja nga fillimi i kësaj çështje penale ka konsideruar se në 

veprimet e të akuzuarit, bazuar në provat që prokurori i shtetit ia ka bashkangjitur aktakuzës dhe ato janë 

administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor, nuk është vërtetuar se i akuzuari ta ketë kryer veprën penale për të 
cilën është akuzuar. Sipas nenit 21 të KPRK-së, vepra penale kryhet me dashje direkte ose eventuale, për 

më tepër neni 21 i KPRK-së parashikon citojmë: Neni 21 Dashja 1.Vepra penale mund të kryhet me 

dashje direkte ose eventuale. 2.Personi vepron me dashje direkte kur është i vetëdijshëm për veprën e vet 
dhe e dëshiron kryerjen e saj. I akuzuari nuk ka ndërmarr asnjë veprim inkriminues për t’i shkaktuar dëm 

të dëmtuarit H. K., sepse aktakuza ka elemente të natyrës juridiko-civile. Në këtë drejtim konsiderojmë se 

aktakuza është në kundërshtim me vetveten, kjo për faktin se veprimet e të akuzuarit nuk përbëjnë vepër 

penale, ashtu siç e interpreton organi i akuzës.  Mbrojtja që nga fillimi i këtij shqyrtimi kryesor, por edhe 
në fjalën përfundimtare, konsideron se kjo çështje penale që nga fillimi e deri në mbarim i përket natyrës 

juridiko-civile dhe aspak natyrës penale, ndërsa kjo edhe është vërtetuar plotësisht nga provat e 

administruara gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor. Nuk ishte kontestuese se i akuzuari dhe i dëmtuari e kishin 
nënshkruar një kontratë me dt.... në zyrën e avokates B. Xh. në Malishevë, por ajo kontratë nuk ishte 

jetësuar me fajin e vetë të dëmtuarit, mbasi që i njëjti nuk i kishte kryer detyrimet kontraktuese. Kjo 

kontratë ishte nënshkruar me insistimin e të dëmtuarit për nevojat e tij të cilat i akuzuari nuk i dinte, 

kështu edhe nga vetë dëshmia e të dëmtuarit si dhe nga dëshmia e avokates Xh., vërtetohet fakti se i 
dëmtuari nuk i kishte dhënë të akuzuarit paratë kesh në dorë në shumën prej ... euro, as atë ditë e as më 

vonë, e në anën tjetër nuk qëndron fakti se kinse i dëmtuari në emër të kompensimit të banesës t’ia ketë 

dhënë veturën e tipit “...” me targa të regjistrimit ..., e cila paska pasur vlerë prej ... euro. Nuk qëndron 
pretendimi i të dëmtuarit se pagesa e parave në vlerë prej ... euro, sipas mandat arkëtimit ... në llogarinë e 

të akuzuarit se është bërë në emër të shitblerjes së banesës, por kjo pagesë ka qenë kthim i borxhit tjetër 

që i kishte i dëmtuari të akuzuarit për të tjera borxhe, përndryshe as në mandat arkëtimin e cekur nuk 
shkruan se pagesa i dedikohet çështjes së shitblerjes së banesës, pra kjo është edhe në kundërshtim me 

vetveten sepse në kontratë bëhet fjalë për ... euro, e në mandat pagesë bëhet fjalë në vlerë prej ... euro, pra 

këto kundërthënie edhe e tregojnë faktin se kemi të bëjmë me kthim borxhi e jo pagesë për banesë. Po 

ashtu vetura ‘’Mercedes’’ me targa të regjistrimit ..., në vlerë ... euro, ashtu siq është e përshkruar në 
kontratë se gjoja i dëmtuari i ka dhënë të akuzuarit në emër të kompensimit për banesë, nuk qëndron fare, 

sepse i dëmtuari dhe i akuzuari i kanë ndërruar veturat. I akuzuari e kishte blerë veturën “...” me targa të 

regjistrimit ... nga i dëmtuari, e si kundërvlerë i dëmtuari kishte pranuar nga i akuzuari një veturë “... TDI 
..”, viti i prodhimit .., ngjyrë e bronztë dhe ... euro para kesh, ndërsa ky fakt është vërtetuar edhe nga 

dëshmia-deklarata e P. B. e dt.... dhe B. D.j e dt...., e të cilat deklarata dëshmitarët në fjalë i kanë mbrojtur 

edhe në dëshminë e tyre të dhënë në gjykatë, e në anën tjetër këtë fakt e vërteton edhe mandat pagesa e 
dt...., ku i dëmtuari e ka nënshkruar personalisht si pranues i pagesës për veturën që i kishin ndërruar të 

cekur si më lartë. Me dt...., i akuzuari e njofton të dëmtuarin se banesa është gati dhe mundet që të futet 
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në posedimin dhe shfrytëzimin e saj pasi t’i kryen detyrimet- provë kjo e administruar në gjykatë, mirëpo 

i dëmtuari heshtë dhe nuk kthen përgjigje dhe nuk i kryen detyrimet. Se vërtetë është informuar i dëmtuari 
me shkrim, vërtetohet nga fletëdërgesa postare me nr. rekomande .... I akuzuari i gjetur në këtë situatë, me 

dt.... me shkrim kishte informuar të dëmtuarin përmes të autorizuarit të tij avokatit M. Sh., se e shkëput 

kontratën për shitblerjen e banesës, me arsyet si në shkresën e dërguar dhe të administruar si provë në 
gjykatë. Se i dëmtuari është informuar vërtetohet nga fletëdërgesa e postës me nr. rekomandës .... Më tej, 

mbrojtësi i të akuzuarit shton se, ky rast është i natyrës juridiko-civile dhe për këtë tregon edhe padia e të 

dëmtuarit e dt.... e parashtruar në Gjykatën Themelore në Prishtinë, ndaj këtu të akuzuarit që ka të bëjë 

pikërisht me banesën. Po ashtu si prova janë administruar edhe disa pagesa bankare që kanë të bëjnë me 
kthimin e huas nga i akuzuari për të dëmtuarin dhe këto prova-pagesa e dëshmojnë faktin që i akuzuari 

dhe i dëmtuari kanë pasur raporte juridiko-civile. Mbrojta thekson se, në rastin konkret duhet të kihet 

parasysh fakti se si rezultat i raporteve juridiko-civile në mes të akuzuarit dhe të dëmtuarit, e që këto 
raporte kanë rezultuar kontestuese në mes tyre, i dëmtuari tani përmes kallëzimeve penale mundohet që ta 

penalizon të akuzuarin. Këto akuza të tijështë vërtetuar se  nuk qëndrojnë me aktvendimin e Prokurorit 

Special PPS.nr.... i dt.... kur i pushon hetimet ndaj të akuzuarit B. K. I dëmtuari po ashtu ka vazhduar me 
paraqitjen e kallëzimeve penale në dëm të akuzuarit, ndërsa ky fakt vërtetohet kur Prokurori Special me 

aktvendimin PPN.nr.... të dt.... e hedhë kallëzimin penal të paraqitur ndaj të akuzuarit B. Pra nga të 

cekurat si më lartë, shihet se vërtetë kemi të bëjmë me raport juridiko-civil në mes këtu të akuzuarit dhe të 

dëmtuarit, e në anën tjetër duke i pasur parasysh edhe kallëzimet e cekura penale dhe hedhjen e tyre, 
vërtetohet tendenca e të dëmtuarit që ta penalizon pa bazë këtu të akuzuarin B. Nga të cekurat si më lartë, 

gjykatës i ka propozuar që të akuzuarin B. K. në mungesë të provave e në pajtim me nenin 364 par.1 

nënpar.1.3 të KPRK-së ta liron nga aktakuza. 
 

I akuzuari B. K. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: e mbështet fjalën përfundimtare të mbrojtësit të 

tij. 
 

Gjykata gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor ka administruar si prova personale – dëgjimin e të dëmtuarit-

dëshmitarit H. K. i dëgjuar në shqyrtim gjyqësor me dt..., dëshmitaren B. Xh. e dëgjuar në shqyrtim 

gjyqësor me dt..., dëshmitarin P. B. i dëgjuar në shqyrtimin gjyqësor me dt...., dëshmitarin B. D. i dëgjuar 
në shqyrtimin gjyqësor me dt..., dëshmitarin S. P. i dëgjuar në shqyrtimin gjyqësor me dt.... dhe 

dëshmitarin N. P. i dëgjuar në shqyrtimin gjyqësor me dt....  

 
Si prova materiale gjykata ka administruar këto prova: Raportin e oficerit me nr.... të dt...., Kontratën për 

shitblerjen e banesës e dt...., deklaratën e A.i K.t, autorizimi i datës ..., aktvendimi i Drejtorisë për 

Financa, Ekonomi dhe Zhvillim i Komunës së F. K. i dt...., kontrata për shitblerjen e banesës të dt. ... në 

mes të Kompanisë ‘D. K.’ si shitës dhe B. K. si blerës, kontrata për shitblerjen e banesës me dt.... në mes 
të palëve kontraktuese si shitës H. K. ndërsa si blerës L. L., padia e paditësit H. K. kundër të paditurit B. 

K.i të deponuar në Gjykatën Themelore në Prishtinë me dt...., urdhërpagesat dhe transaksionet të cilat 

janë bërë në mes të të dëmtuarit H. K. dhe të akuzuarit B. K., qarkullimi për llogari në periudhën prej ... 
deri me ..., mandati për pagesë nga P.C. B. e dt..., urdhërpagesa e dt...., urdhërpagesa e dt. ..., transferi 

ndërllogaritar brenda bankës NLB i dt..., transferi ndërllogaritar brenda bankës NLB i dt. ..., deklarata e 

P.B. e dhënë me dt. ..., autorizimi i dt. ... njoftimi mbi heqjen e autorizimit i dt. ..., deklarata e B. D. e 
dhënë me dt. ..., e deklarata e të akuzuarit B. e dhënë në Stacionin Policor me dt.... dhe në PTH në 

Gjakovë me dt...., deklarata e të dëmtuarit H. K. e dhënë në Stacionin Policor me dt...., si dhe 

dokumentacioni që gjendet në shkresat e lëndës. Të gjitha këto gjykata i ka vlerësuar si prova të 

pranueshme andaj i ka administruar si të tilla. 
 

I dëmtuari – dëshmitari H. K., në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se: Me dt.... kam hyrë në bisedime me 

të akuzuarin B. K.i për të blerë banesë, fillimisht kemi arritur marrëveshje gojore, më pastaj kemi bërë 
marrëveshjen me shkrim të cilën e kemi lidhur në zyrën e avokates B. Xh. në Malishevë. 

Në kontratë është paraparë çmimi i blerjes në vlerë prej ... euro, ndërsa B. K. e kam kompensuar me një 

veturë të tipit “Mercedes” në vlerë prej ... euro, si dhe ... euro ia kam bartë përmes xhirollogarisë bankare 
dy javë pas lidhjes së kontratës. Pra, ... euro të veturës dhe ... euro para të gatshme ishin të përfshira në 

kontratën e lidhur. Obligimi im në këtë kontratë është kryer dhe është paraparë konform marrëveshjes së 
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shkruar. Njoftimin se brenda afatit prej 15 ditësh do të shkëputet marrëveshja, e kam pasur pas 2 viteve 

pasi kam kryer obligimet dhe kam pritur sipas kontratës që të kthehet banesa në emrin tim. Ky në mënyrë 
mashtruese më ka njoftuar me shkrim se do të bëjë shkëputjen e kontratës gjëja se unë nuk i kam 

përmbushur obligimet e mia sipas kontratës, e në realitet është e kundërta, sepse unë i kam kryer të gjitha 

obligimet dhe ky këtë njoftim që e ka bërë, e ka bërë për qëllime të caktuara. Automjetin e ka marrë vetë 
para zyrës time ku unë punoj, ndërsa mjetet ia kam transferuar përmes xhirollogarisë. Në kontratë në 

nenin 4, ka qenë e paraparë që shitësi ta bartë pronësinë në emrin e blerësit, në nenin 3 të kontratës thuhet 

se banesa e cila është objekt i kontratës nuk është në gjendje të banueshme kjo do të thotë se ka qenë në 

ndërtim e sipër, kjo edhe ka qenë pengesë për bartjen e pronësisë, sipas meje B. nuk dorëzoi 
paluajtshmerinë në pronësinë time arsye kryesore është se ky me trysnin e tij, në mënyrë që të më fut në 

konflikt me njerëz tjerë, ku arsyeja kryesore ka qenë që unë të heqë dorë prej 25% për marrëveshjen që 

kemi pasur për paluajtshmëri. Tani nuk e di se kush e ka në posedim atë banesë. Unë atë banesë ia kam 
shitur personit të tretë duke u bazuar në kontratën për shitblerje që kam pasur me B. K.. N. P. kishte qenë 

në dijeni se banesën të cilën e ka blerë ai ka qenë e blerë nga unë më parë. B. K.i diku në vitin 2009 më ka 

telefonuar dhe ka kërkuar një takim me mua, pasi që i njëjti është nip i fshatit tim dhe jemi takuar bashkë 
me të disa herë, takimi mes meje dhe B. K. kishte karakter biznesor, kemi kaluar mirë me të derisa i ka 

realizuar disa qëllime të veta, nuk ka qenë hera e parë që kam hyrë në raporte kontraktuese me B., pasi 

që kemi pasur një biznes të përbashkët. Kontratën e lidhur në zyrën e avokates B. Xh. nuk e kemi 

vërtetuar në organet kompetente, arsyeja ishte se B. K. nuk e kishte dokumentacionin e kompletuar për 
vërtetimin e kontratës në gjykatë. Në momentin e nënshkrimit të kontratës B. ka pasur autorizimin që ta 

vozisë veturën, ta shes apo ta tjetërsoi. E vërteta e kontratës është se kam pasur obligim që paratë t’ia jap 

në dorë, mirëpo ia kam dhënë përmes xhirollogarisë bankare. Ne kemi lidhur një kontratë ku dëshmon se 
unë ia kam dorëzuar veturën B. K.. N. P. i kam thënë se banesën ia kam shitur dikujt tjetër dhe kam 

kontratë për këtë, por kjo kontratë nuk ka qenë e legalizuar tek organet kompetente. Kam iniciuar kontest 

civil për përkthimin e banesës, mirëpo ende nuk ka përfunduar, e vërteta për dorëzimin e veturës tek B. 

është se ia kam dhënë në posedim para se të lidhet kjo kontratë.  Në kohën kur kam lidhur marrëveshje 

për shitblerjen e veturës, përveç veturës ‘’..’’, kam pasur edhe veturë tjetër. Nuk kam marrë veturë të tipit 

“Passat” nga i akuzuari lidhur me marrëveshjen e shitblerjes së banesës pasi në atë kohë i akuzuari nuk 

kishte veturë të tipit “..”. Unë kam një kompani e cilat quhet “ICI sas” përfaqësia në Kosovë, e cila merret 
me shërbimet fizike, roje të objekteve të natyrave të ndryshme dhe B. K. nuk ka qenë asnjëherë 

punëdhënës. Me B. kam pasur raporte biznesore lidhur me privatizimin e një prone, për të cilën kemi 

hyrë në kontrata bashkëpunimi deri në kohën e mbylljes së pagesave diku ka fundi i vitit 2010, atëherë 
kur kanë përfunduar të gjitha obligimet ndaj AKP-së. Unë me B. kam pasur raporte biznesore edhe jashtë 

fushë veprimtarisë së firmës time. Roli im apo kontributi lidhur me privatizimin ka qenë me të holla në 

vlerë prej ... mijë euro, të cilat para janë paguar për pjesëmarrje të 25% të pronës së privatizuar, duke i 

ndihmuar B. në realizimin e privatizimin e asaj prone e si kundër vlerë kam pasur 25% të aksioneve në atë 
pronë. 

 

Dëshmitarja B. Xh., në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se: me datë .... i dëmtuari H. K. dhe i akuzuari B. 
K. e kanë nënshkruar një kontratë për shitblerjen e banesës, në të cilën shkruan se “blerësi në vlerë prej ... 

euro e kompenson shitësin me automjetin e tipit Mercedes, me targa të regjistrimit ..., të cilin pas shikimit 

nga ana e blerësit ia dorëzon menjëherë, ndërsa shumën e mjeteve në vlerë prej ... euro, shitësi i paguhen 
kesh-në dorë nga blerësi”. Këto dorëzime nuk i kanë bërë në prezencën time dhe nuk më kujtohet a ka 

pasur ndonjë komunikim në mes të palëve lidhur me këtë çështje. Palët kontraktuese paraprakisht kanë 

qenë të njoftuar me kushtet e kontratës. Për sa i përket nenit 4 të kontratës, në paragrafin e fundit ku 

thuhet se ‘’shitësi është kompensuar në tërësi nga blerësi’’, ky ka qenë një deklarim vullnetar i të dy 
palëve kontraktuese të cilët kanë kërkuar që ta përpilojnë këtë kontratë dhe ta fus në kontratë edhe këtë 

pasus. Nuk kam pyetur palët se a i kanë kryer obligimet para se të futet në kontratë ky pasus për arsye se 

palët nuk kanë pasur diçka kontestuese. Unë si avokate i kam njoftuar palët se kjo kontratë nuk ka fuqinë 
e plotë juridike, gjithashtu i kam njoftuar palët që kjo kontratë duhet të legalizohet në organet kompetente. 

Në nenin 2 të kontratës, paragrafi 2 thekson se shitësi ka prezantuar një kontratë me të cilën dëshmon se 

banesën në fjalë e ka blerë dhe e ka në pronësi dhe në mes shitësit dhe blerësit ka qenë një marrëveshje. 
Dëshiroj të shtoj se palët kontratën e shitblerjes së banesës e kanë nënshkruar vullnetarisht dhe pa presion, 

në të gjitha kushtet në kontratë janë përpiluar ashtu siç palët kanë deklaruar. 
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Dëshmitari P. B., në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se: me datë ..., në shkresat e lëndës ekziston një 
deklaratë e imja dhe e nënshkruar nga unë. Në këtë deklaratë kam deklaruar se nuk është e vërtetë që i 

dëmtuari H. K. t’i ketë dhënë të akuzuarit B. K. një veturë “Mercedes E class” dhe ... euro para kesh në 

dorë. Në pjesën e fundit të deklaratës kam thënë se, kontrata për shitblerjen e banesës në mes të H. K. dhe 
B. K. është bërë me insistimin e H. K. me arsyetimin se i duhet si një lloj garancioni që ta ketë më pas. 

Kemi qenë duke shkuar për Tiranë, prezent kam qenë unë, ka qenë një vajzë e Shqipërisë me emrin L. si 

dhe një vajzë nga Komuna e Skenderajt me emrin A. dhe jemi ndalur tek një restorant i cili quhet “...” për 

të ngrënë dhe kanë hyrë këta të dytë në ndërrim të makinave- atë moment kanë bërë pazar që t’i ndërrojnë 
veturat dhe B. t’ia jep H. ... euro kesh. Atë ditë kur është bërë kjo marrëveshje mes H. dhe B. kam qenë në 

cilësinë e shokut pasi që të njëjtit më kanë ftuar që të shkojmë për Tiranë, pasi që edhe B.. edhe H. i njoh 

dhe se një kohë kam punuar në firmën e H. K.. Nuk më kujtohet se a është bërë ndërrimi i veturave atë 
ditë dhe se a është kryer pagesa. Në këtë vit kur është lidhur një kontratë në mes të akuzuarit B. K. dhe të 

dëmtuarit H. K. kam qenë prezent dhe më kujtohet se janë marrë vesh për shitblerjen e veturave. 

 
Dëshmitari B. D. në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se: me datë ..., në shkresat e lëndës është një 

deklaratë që nënshkrimi është i imi, ndërsa deklarata nuk është e imja pasi që unë fillimisht nuk e kam 

ditur se për çka bëhet fjalë. Këto pazare që janë bërë me këto makina, unë kurrë nuk kam qenë prezent, 

për atë arsye edhe nuk kam mundur që ta bëjë atë deklaratë. Të vetmen makinë që kam blerë prej H. K. 
është “Passat ... TDI” dhe të njëjtën e kam ndërruar me një Audi. H.t për kompensimin e veturës ia kam 

dhënë Audin, meqenëse ka qenë me tabela të huaja, si dhe një shumë të të hollave e të cilat nuk e di se 

qfarë shume kanë qenë. Veturen “Passat” të cilën e kam blerë nga H. K. ia kam shitur një personi i cili 
quhet I. E. nga fshati K.. Këtë deklaratë për nënshkrim ma ka ofruar B. K. sa më kujtohet, e kam 

nënshkruar diku në një lokal, kur e kam nënshkruar këtë deklaratë më duket ka qenë i pranishëm P.B., 

nuk më kujtohet se a më ka paralajmëruar B. që ta lexoj këtë deklaratë para se tënënshkruaj. Në kontakt 
me B. K. kam rënë kur më ka thirrur përmes telefonit. Banesën në F. K., në bazë të asaj siç kam dëgjuar,  

e ka pasur H. K., i cili edhe ka diskutuar me mua lidhur me atë se don t’i ndërron banesat me vëllain tim 

në Fushë Kosovë. Tani nuk punoj asgjë, në vitin 2012 kam qenë duke punuar në Qeveri. Raportet mes 

meje dhe B. K. në vitin 2012 kanë qenë shoqërore, kemi pasur dhe raport biznesor, në kohën e 
privatizimit të tokës bujqësore në Milloshevë ku kam pasur edhe një pjesë timen aty. Tani raportet me të 

akuzuarin B. K. i kemi më të rezervuara pasi që kemi pasur një problem kontest juridiko-pronësor për atë 

pjesë të pronës. Në vitin 2012 kam pasur raporte shoqërore me H. K., tani nuk kam raporte te mira. H. K. 
e kam njoft që moti, pasi që i njëjti ka pasur raporte të mira me një koleg timin të punës dhe se ky ka 

ardhur shumë shpesh të na vizitoi dhe se prej vitit 2000-2001 e njoh. Kam pasur dhe raporte biznesore, në 

kohën kur është bërë privatizimi i asaj prone ka kërkuar nga ne që t’i ndihmojmë B. K. që ta kryejmë 

pagesën në ATK. Në deklaratën të cilën e pranoi se e kam nënshkruar, mirëpo nuk e pranoi përmbajtjen e 
saj, aty thuhet se unë e kam blerë një veturë të tipit “Passat” nga H. K. dhe se kjo veturë nuk ka qenë në 

emër të B. K., mirëpo sa më kujtohet ka qenë në emër të H. K. 

 
Dëshmitari S. P., në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se: unë tani jam menaxher i firmës “...” e cila 

merret me shërbime juridike dhe paluajtshmëri, zyre kjo e cila është e hapur nga viti 2005, ndërsa unë jam 

bashkangjitur në vitin 2007. B. K. e njoh që para 2 apo 3 vite, ndërsa H. K. si emër e kam dëgjuar, mirëpo 
kurrë më afër se tash nuk e kam pasur. B. K. meqenëse punoi me zyre për shërbime juridike dhe 

patundshmëri, së pari e kam njohur në cilësi të klientit, nëpërmjet një shokut dhe kështu ka mbetur. Unë 

personalisht gjatë vitit 2012 nuk kam pasur ndonjë raport kontraktual me B. K., nuk e kam përfaqësuar 

unë B.rreth shitblerjes së kësaj banese. Pasi që djali i axhës N. P. ka bërë pazar banesën në fjalë me B. K., 

kur kam kuptuar se ka ketë mosmarrëveshje duke llogaritur se këta dy persona kanë pasur edhe shumë 

mosmarrëveshje tjera të dëgjuar nga ana e B. K., në cilësinë si mik i B.në atë kohë kam shkuar te 

avokati i zotëriut në fjalë që ta gjejnë një zgjidhje këta dy persona në mes veti, jashtë procedurave 
gjyqësore, sepse kam dëgjuar se kanë punuar dhe fituar të dytë së bashku në bizneset e tyre, kam 

shkuar pa asnjë interes material, pa autorizim me shkrim, vetëm në raport miqësor. Nuk i kam dorëzuar 

avokatit asnjë material lidhur me banesën prej 8 faqëve, nuk kam qenë në dijeni rreth marrëveshjes që 
është bërë në mes B. K. dhe H. K. lidhur me shitblerjen e një banese në F. K.. Mirëpo, në dijeni kam rënë 

pasi që banesa e njëjtë është kontraktuar në mes të B. K. si shitës dhe N. P. si blerës. Për këtë banesën e 
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cila është kontraktuar në mes të B. K. dhe N. P. e që ka qenë e kontraktuar më parë në mes të B. Krasniqit 

dhe H. . e kam marrë vesh pasi që N. P. si blerës i ka kryer të gjitha obligimet ndaj shitësit B. K.. Pasi që 
banesa ka kaluar në pronësi të N. P., në zyrën tonë ka ardhur një ish blerës gjëja i H. K. dhe ka deklaruar 

se këtë banesë e kam blerë përmes H. K.. Kam qenë në dijeni se kontrata e lidhur në mes të B. K. dhe N. 

P. ka qenë e legalizuar pasi që edhe bartja e pronësisë është bërë përmes rrugëve legale ligjore pa asnjë 
pengesë tjetër juridike. Nuk më kujtohet emri i personit i cili ka ardhur gjëja si blerës i kësaj banese në 

emër të H. K.. 

 

Dëshmitari N. P., në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se: në zyrën time për shërbime juridike dhe 
paluajtshmëri punoi që nga viti 2005. Të pandehurin B. K. dhe të dëmtuarin H. K. i kam njohur në kohën 

kur është kryer transaksioni i banesës në mes meje dhe B. K.  në atë kohë kur linden edhe këto probleme, 

më saktësisht mund të them se B. K. e kam njohur edhe pak më herët. Në kuadër të kësaj marrëveshje të 
lidhur në mes meje dhe B. K. për shitblerjen e banesës në .F. K., jam njohur më tepër me B. K., ndërsa H. 

K. e kam njohur pasi që kam bërë kontratën për shitblerje në mes meje dhe B. K.. Në kohën kur kemi bërë 

marrëveshjen e shitblerjes, B. K. më ka pajisur me të gjitha dokumentacionin në fjalë, duke ia filluar prej 
kontratës së shitblerjes në mes meje dhe B. K. të legalizuar në ish-Gjykatën Komunale në Prishtinë, i cili 

ka poseduar fletën poseduese që është pronar i asaj banese, kopjen e planit, vendimin kur është paguar 

tatimi në qarkullim, taksat mbi tatimin në pronë dhe gjithë dokumentacionin përcjellës. Para se të bënim 

kontratën për shitblerjen, shitësi B. K. nuk më ka njoftuar lidhur me ndonjë raport kontraktual paraprak 
me H. K., për atë çështje dhe nuk jam marrë me atë problem. Procesi i bartjes së pronësisë tek unë ka 

zgjatur diku 15-20 ditë. Me H. K. kam ra në kontakt në atë mënyrë që policia e F. K. më ka thirrur në 

telefon dhe më ka kërkuar gjithë dokumentacionin për atë banesë, prej atij momenti e kam njohur H. K.. 
Nuk më kujtohet që kam pasur ndonjë kontakt me H. .K. pasi që prej momentit kur kam qenë në polici, i 

njëjti mu ka kërcënuar dhe nuk kemi pasur kontakt më. Unë këtë banesë ia kam shitur një pronari, ia kam 

bartë pronësinë, tani më nuk di gjë por nëse kërkon gjykata mund të ia prezantoj kontratën e shitblerjes.  
Nuk kam qenë në dijeni se banesa ka qenë e shitur kur kam hyrë në marrëdhënie kontraktuale me B. .K., 

unë kam blerë dhe kam shitur banesa pa i vizituar asnjëherë, nuk kam qenë në dijeni se në atë banesë ka 

banuar dikush, nuk e di se si është hapur dera e banesës, nuk kam ndonjë raport juridiko-civil si 

kontestuese në gjykatë me të dëmtuarin. H. K. më ka kërcënuar në prezencë të policisë për shkak të kësaj 
banese, kam pasur dhe kërcënime tjera nga H. K. si dhe shantazhe të ndryshme që vlen të theksohet lidhur 

me banesën në fjalë i cili mi dërgon 5 mesazhe radhazi duke më kërcënuar dhe duke kërkuar para në vlerë 

prej .. mijë euro, i cili ka kërkuar që t’ia len në Ulpian ku edhe banon. Jemi marrë vesh se për banesën e 
blerë nga B. K. ta bëjë dorëzimin faktik, mirëpo a ka pasur banues në atë banesë apo jo mu nuk më 

kujtohet. Unë si blerës i asaj banese nuk kam pasur asnjë pengesë juridike për bartjen e pronësisë nga 

shitësi B. K. në emrin tim.  

 
Meqenëse kjo çështje penale për nga gjendja faktike është e ndërlidhur dhe paraqet një tërësi të ngjarjes 

për këtë vepër penale, pas shqyrtimit të provave materiale dhe dëgjimit të dëshmitarëve kjo gjykatë nuk 

gjeti fakte se i akuzuari B. K., të ketë kryer veprën penale për të cilën e ngarkon akuza, andaj kjo gjykatë 
gjeti se i pandehuri duhet të lirohet nga akuza për shkak të mungesës së provave që dëshmojnë fajësinë e 

tij. 

 
Gjykata nga të gjitha provat e lartcekura materiale dhe personale gjeti këto rrethana jo-kontestuese: 

Nuk është kontestuese se këtu i akuzuari B. K. dhe i dëmtuari H. K. e kishin nënshkruar një kontratë në 

zyrën e avokates B. Xh. në Malishevë, e cila kontratë nuk ishte legalizuar në organet kompetente. 

Nuk është kontestuese se në kontratën e lidhur mes palëve, çmimi për të cilin ishin marrë vesh ishte 
shuma prej ... Euro. 

Nuk është kontestuese se i akuzuari B. K. dhe i dëmtuari H. K. njihen që nga viti 2009 ku edhe kanë 

filluar të kenë raporte biznesore, kanë pasur biznes të përbashkët dhe kjo kontratë e lidhur me datën ... 
nuk ishte biznesi i tyre i vetëm. Të njëjtit kanë pasur një biznes të përbashkët, kanë pasur raporte 

biznesore lidhur me privatizimin e një prone, për të cilën kanë hyrë në kontrata bashkëpunimi deri në 

kohën e mbylljes së pagesave diku ka fundi i vitit 2010, deri sa kanë përfunduar të gjitha obligimet ndaj 
AKP-së. 
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Nuk është kontestuese se banesa për të cilën palët kanë lidhur kontratë të shitblerjes asnjëherë nuk ka 

kaluar në pronësi të këtu të dëmtuarit H. K., ku në nenin 2 të kontratës thuhet: ‘’Pjesë përbërëse e kësaj 
kontrate, është edhe kontrata të cilën më parë shitësi (B. K.) e ka lidhur në cilësi të blerësit me të cilën 

edhe i dëshmon blerësit (H. K.) pronësinë e banesës. Blerësi (këtu H. K.) pajtohet me alinenë paraprake të 

këtij neni.Pra, në kontratën e lidhur mes tyre, nuk ishte kushtëzuar kalimi i pronësisë nga këtu i akuzuari 
në të dëmtuarin. Në nenin 2 të kontratës vetëm vërtetohet se pronar i banesës është B.K..  

 

Për sa i përket faktit që për gjykatën ishte kontestuese se i pandehuri ka kryer këtë vepër penale të 

mashtrimit, e vërtetuan këto rrethana-fakte: 
 

Kontestuese ishte mënyra e pagesës së shumës prej ... Euro nga këtu i dëmtuari H. K. të akuzuarit B. K. 

pasi që sipas nenit 4 të kontratës thuhet se: ‘’Kontraktuesit janë pajtuar që pagesa e çmimit të banesës të 
kryhet menjëherë me rastin e nënshkrimit të kësaj kontrate nga palët.  

Blerësi në vlerë prej ... Euro, shitësin e kompenzon me automjetin e tipit ‘’Mercedes’’ me tabela të 

regjistrimit ..., të cilin pas shikimit nga ana e blerësit ia dorëzon menjëherë, ndërsa shumën e mjeteve në 
vlerë prej ... Euro shitësit i paguhen  kesh-në dorë nga blerësi’’. Këtë gjendje faktike gjykata e vërtetoi 

edhe përkundër deklarimit të të dëmtuarit H. K. në shqyrtimin gjyqësor se  i njëjti i ka kryer obligimet e 

tij kontraktuese, mirëpo një gjë e tille nuk është dëshmuar me provë materiale, po ashtu vërtetohet se nga 

të gjitha transaksionet bankare të bëra nga i dëmtuari në xhirollogarinë e të akuzuarit nuk shihet se 
ekziston transaksion në shumën prej ... euro nga H. K. tek B. K. në emër të shitblerjes së banesës.  

Lidhur me këtë fakt, i dëmtuari H. K. në dëshminë e tij ka qenë kontradiktor në deklarimet e tija pasi që 

një herë deklaron se ... euro, këtu të akuzuarit ia ka bartur përmes xhirollogarisë bankare pas dy javësh 
nga lidhja e kontratës, për të njëjtën çështje ka deklaruar se ia ka paguar në para të gatshme dhe në 

deklarimin tjetër deklaron se ka pasur obligim që paratë t’ia jap kesh- në dorë, mirëpo ia ka bartur përmes 

xhirollogarisë bankare. 
 

Për gjykatën është kontestuese përmbushja e këtij obligimi kontraktual pasi që edhe nga dëshmia e 

dëshmitares B. Xh. nuk u vërtetua se automjeti i tipit ‘’Mercedes’’ me targa ..., që sipas vlerës së tregut 

kishte vlerë ... Euro, t’i ishte dorëzuar të akuzuarit B. K. në emër të kompensimit për blerjen e banesën. 
Nuk është bërë dorëzimi i këtyre gjësendeve në prezencën e saj si avokate në zyrën e së cilës është lidhur 

kontrata, si dhe nuk është dorëzuar shuma prej ... eurove e parave kesh- në momentin e nënshkrimit të 

kontratës ashtu siç e paraparë në nenin 4 të kontratës.  
 

Po ashtu, dëshmitari P. B. në dëshminë e tij ka deklaruar se nuk është e vërtetë se i dëmtuari i ka dhënë 

veturën ‘’Mercedes’’ të akuzuarit si kompensim për banesën por bëhet fjalë për ndërrim të veturave ku i 

dëmtuari kishte pranuar veturë ‘’Passat TDI . prodhim i vitit 2005, ngjyrë bronzi si dhe ... Euro para kesh 
si diferencë e çmimit për veturën ‘’Mercedes’’ ... që i kishte ndërruar me të akuzuarin B. .K. Po ashtu, 

nuk është e vërtetë që i dëmtuari H. K. t’i ketë dhënë të akuzuarit B. K. ... Euro para kesh- në dorë. 

 
Nga transferi që është bërë përmes P.C. B., me datën ..., nga llogaria bankare e të dëmtuarit H. K. në 

llogarinë bankarë të të akuzuarit B. K. shihet se është bërë depozit e shumës prej ... Euro, mirëpo nuk 

vërtetohet se është bërë me arsyetimin e pagesës për blerjen e banesës sipas kontratës që kishin 
nënshkruar, por kjo shumë është bërë me arsyetimi se është kthim borxhi. 

 

Gjykata në prezencën e këtyre provave nuk gjeti asnjë provë e cila e lidh të pandehurin me veprën penale, 

pasi që nuk janë përmbushë elementet e veprës penale për të cilën i pandehuri akuzohet, si dhe nuk ka 
prova të mjaftueshme që të dëshmoj ekzistimin e ndonjë vepre tjetër penale. 

 

Deklarimi i organit të akuzës si dhe të dëmtuarit se është kryer vepra penale Mashtrim nga neni 261 par.2 
të KPK-së, ishte vetëm dyshim i cili nuk ka mbështetje në asnjë provë të besueshme-relevante, pasi që 

veprën penale të mashtrimit e kryen: “kushdo që me qëllim për t’i sjell vetes apo personit tjetër ndonjë 

dobi pasurore e mashtron ose e sjell personin tjetër në lajthim me anë të paraqitjes së rreme apo duke i 

fshehur faktet dhe me këtë e shtytë personin e tillë që të veproj apo të mos veproj në dëm të pasurisë së 

tij ose të pasurisë së ndonjë personi tjetër”. 
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Veprimi i kryerjes së kësaj vepre penale qëndron në paraqitjen e rreme të fakteve apo duke i fshehur 

faktet – paraqitje e rreme e fakteve nënkupton pohimin për ekzistimin e ndonjë fakti që nuk ekziston, 
përkatësisht paraqitja e fakteve ndryshe nga ajo që vërtetë ekziston, ndërsa fshehja e fakteve ekziston kur 

kryesi ndonjë person e mashtron për mosekzistimin e faktit ekzistues apo e heshtë ekzistimin e tyre, 

përkatësisht përmbajtjen e tyre nëse ka ekzistuar detyrimi i tij që ato fakte t’i tregoj.  
 

Në rastin konkret gjykata në bazë të provave të administruara, ka vërtetuar se nuk ekziston elementi i 

paraqitjes së rreme të fakteve e as elementi i fshehjes së fakteve, pasi që në momentin e lidhjes së 

kontratës nuk ka ekzistuar lajthim në mes palëve dhe kontratën e kanë lidhur me vullnetin e tyre të plotë. 
Në këtë rast, nuk ka elemente inkriminuese për të akuzuarin dhe rrjedhimisht nuk ka vepër penale të 

Mashtrimit nga i akuzuari kundër të dëmtuarit.  

 
Po ashtu, shkëputja e kontratës nga ana e të akuzuarit është bërë në mënyrë krejtësisht ligjore pasi që i 

dëmtuari nuk i ka përmbushur obligimet kontraktuese, përkundër njoftimeve të bëra përmes postës 

rekomanduese nga i akuzuari B. K. për H. K. me datën ... dhe .... Sipas nenit 106 të Ligjit për 
Marrëdhëniet e Detyrimeve thuhet: në kontratat e dyanshme kur njëra palë nuk e përmbushë detyrimin 

e saj, pala tjetër mundet, në qoftë se nuk është caktuar diq tjetër, të kërkojë përmbushjen e detyrimit 

ose ta zgjedhe kontratën me deklaratë të thjeshtë, në qofte së zgjidhja e kontratës nuk krijohet sipas vet 

ligjit. 
 

Gjykata duke vlerësuar pretendimet e prokurorisë ku kishte pretenduar se i akuzuari ka kryer vepër  

penale të mashtrimit, gjithnjë mbi bazën e provave të administruara në shqyrtimin gjyqësor, ka analizuar 
veprimet e të pandehurit dhe mbi bazën e këtyre provave gjykata nuk ka mundur të vërtetoi faktin se i 

pandehuri B. K. ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

 
Gjykata nuk ia ka falur besimin deklarimit të të dëmtuarit H. K., kjo për shkak se i  njëjti nuk ka arritur që 

të ofroj prova të besueshme se i akuzuari e ka mashtruar ashtu siç pretendon. Gjatë tërë rrjedhës së 

procedurës, ai në deklarimet e tija ishte kontradiktor dhe subjektiv sa i përket veprës penale mashtrim për 

të cilën akuzon B. K.. Ndërsa nga të gjitha deklarimet dhe dëshmitë e tij të paraqitura në shqyrtim 
gjyqësor rezultojnë se kemi të bëjmë me raport juridiko-civil, ky fakt dëshmohet edhe nga vet deklarimi i 

tij ku pohon se: ‘’kam iniciuar kontest civil për kthimin e banesës’’- këtë fakt gjykata e vërtetoi edhe me 

prova materiale siç është Padia e paditësit këtu të dëmtuarit H. K., kundër të paditurit B. K. e ushtruar 

me dt:..., në ish Gjykatën Komunale në Prishtinë. 

 

Po ashtu shihet se të njëjtit kanë pasur edhe më herët raporte kontraktuese mes veti pasi që të njëjtit kanë 

pasur një biznes të përbashkët, kanë pasur raporte biznesore lidhur me privatizimin e një prone, për të 
cilën kanë hyrë në kontrata bashkëpunimi deri në kohën e mbylljes së pagesave nga fundi i vitit 2010, deri 

sa kanë përfunduar të gjitha obligimet ndaj AKP-së-Këtë fakt e pohon edhe vet i dëmtuari i cili në 

shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se: ‘’nuk ka qenë hera e parë që kam hyrë në raporte kontraktuese me 

B., pasi që kemi pasur një biznes të përbashkët me B. kam pasur raporte biznesore lidhur me 

privatizimin e një prone, për të cilën kemi hyrë në kontrata bashkëpunimi deri në kohën e mbylljen 

pagesave diku ka fundi i vitit 2010, atëherë kur kanë përfunduar të gjitha obligimet ndaj AKP-së, unë 

me B... kam pasur raporte biznesore edhe jashtë fushë veprimtarisë së firmës time, roli im apo 

kontributi lidhur me privatizimin ka qenë me të holla në vlerë prej 133 mijë euro, të cilat para janë 

paguar për pjesëmarrje të 25% të pronës së privatizuar, duke i ndihmuar Bekimit në realizimin e 

privatizimin e asaj prone e si kundër vlerë kam pasur 25% të aksioneve në atë pronë’’ nga ky deklarim 
gjykata vërtetoi se të njëjtit, i dëmtuari H. K. si dhe i akuzuari B. K., njiheshin me parë mes veti, ishin 

shokë, çdo gjë dinin për njëri-tjetrin, çka do të thotë nuk ka mundur të vihet në lajthim i dëmtuari me 

prezantimin e rremë apo me fshehjen e fakteve nga i akuzuari, për shkak të raporteve që kishin në mes 
vete raporte këto të pohuara nga vet i dëmtuari, ndërsa faktin se nuk janë përmbushur detyrimet 

kontraktuese nuk mund të themi se ka kryer veprën penale të mashtrimit, ngase nuk është vërtetuar me 

asnjë provë qëllimi mashtrues i të akuzuarit. Në këtë situatë mund të bëhet fjalë vetëm për raport juridiko-
civil por jo për veprën penale të mashtrimit, prandaj si të tillë gjykata nuk ia ka falur besimin. 
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Gjykata ia fali besimin e plotë dëshmisë së dëshmitares B. Xh. e cila dëshmi ishte në përputhje me të 

gjitha provat relevante të cilat vërtetuan se nuk bëhet fjalë për veprën penale të mashtrimit. Dëshmitarja 
me dëshminë e saj ka vërtetuar se palët kanë lidhur kontratë shitblerjes, mirëpo kontrata nuk ishte jetësuar 

pasi që nuk ka qenë e legalizuar në organi kompetent dhe nuk  vërteton se është bërë dorëzimi i faktit i 

gjësendeve të cilat ishin objekt i kontratës e të cilat dëshmojnë se kontrata ishte përmbushur.  
 

Gjykata ia fali besimin e plotë dëshmisë së dëshmitarit P. B. i cili vërtetoi faktin se i dëmtuari nuk i kishte 

dhënë veturën e tipit ‘’Mercedes’’ në emër të kompensimit të shitblerjes së banesës, por fjala është për 

ndërrimin të veturave, ku i dëmtuari i kishte dhënë veturën ‘’Mercedes’’ këtu të akuzuarit ndërsa i 
akuzuari i kishte dhënë veturën e tipit ‘’Passat’’ dhe shumën prej ... euro, ndërsa ka mohuar që i dëmtuari 

t’i ketë dhënë të akuzuarit shumën prej ... euro në emër të shitblerjes së banesës. 

 
Për gjykatën nuk ishin relevante dëshmitë e dëshmitarëve S. P. dhe N. P..., pasi që deklaratat e tyre nuk 

sqaronin mjaftueshëm çështjen për të cilën ishin thirrur të dëshmonin. Dëshmia e këtyre dëshmitarëve 

ishte e orientuar rreth mënyrës së blerjes së banesës së N. P. nga këtu i akuzuari B. K.. Rrjedhimisht nuk e 
ndihmuan gjykatën që të vërtetohet se i akuzuari të ketë kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

Gjykata nuk ia fali besimin dëshmisë së dëshmitarit B. D. pasi që i njëjti ishte kontradiktor me deklaratën 

e dhënë me datën ..., kur kishte deklaruar se B. K. dhe H. K. i kanë ndërruar veturat, B. ka pranuar nga H. 
një veturë ‘’Mercedes E class’’, ndërsa H. ka pranuar nga B.i një veturë ‘’Passat 2.0 TDI’’ dhe shumën 

prej ... euro para të gatshme për të mbuluar diferencën e vlerës së veturës në fjalë. Ndërsa, në shqyrtim 

gjyqësor ka deklaruar se ajo deklaratë nuk është deklaratë e dhënë nga ai mirëpo nuk e ka mohuar 
nënshkrimin e tij, duke deklaruar se asnjëherë nuk ishte në dijeni dhe nuk ka qenë prezent gjatë bërjes së 

këtyre pazareve. 

 
Gjykata duke i analizuar provat materiale si kontratën e shitblerjes të lidhur ndërmjet këtu të dëmtuarit 

dhe të akuzuarit me datën ..., me të cilën u vërtetua se palët kanë lidhur kontratë të shitblerjes me 

vullnetin e tyre të lirë, mirëpo nuk u provua se është përmbushur detyrimi që rrjedhë nga kjo kontratë. 

 
Nga transaksionet bankare të cilat gjenden në shkresat e lëndës nuk u vërtetua se trasnaksionet janë bërë 

me qëllim të kompenzimit për blerjen e banesës,  

 
Nga Padia për vërtetim pronësie, e datës ... të cilën padi e ka ushtruar në ish-Gjykatën Komunale të 

Prishtinës, ku paditës shihet se është këtu i dëmtuari H. K. dhe i paditur B. K., gjykata vërteton se në mes 

të këtyre palëve problemi është i natyrës juridiko-civile përkatësisht objekti i padisë është vërtetimi i 

pronësisë dhe jo mashtrimi si vepër penale.  
 

Gjykata duke vlerësuar mbrojtjen e të akuzuarit të dhënë në shqyrtim gjyqësor si dhe në deklaratat e 

mëhershme, vlerëson se mbrojtja e dhënë përputhet me gjendjen faktike të cilën gjykata e ka vërtetuar pas 
vlerësimit të provave personale dhe materiale. Nga të gjitha provat e lartcekura shihet se qëllimi i të 

akuzuarit nuk ka qenë për ta mashtruar të dëmtuarin, pasi që ata kishin lidhur kontratë vullnetarisht dhe 

nuk kishte të bënte me fshehjen apo deklarimin e rrejshëm të ndonjë fakti, mirëpo pasi që i dëmtuari nuk e 
kishte përmbushur obligimin që rrjedhte nga kjo kontratë, i akuzuari e ka shkëputur këtë kontratë në 

mënyrë të rregullt ligjore për mos përmbushje ashtu siç parashihet në LMD. Sa i përket dëshmisë së të 

akuzuarit lidhur ndërrimin e veturave, u vërtetua se i akuzuari i kishte dhënë veturën “Passat”  dhe ... euro 

të dëmtuarit për t’ia marruar si ndërrim veturën ‘’Mercedes E Class’’, pra nuk kishte të bënte me 
kompensim në emër të shitblerjes së banesës ashtu siç pretendonte këtu i dëmtuari. Po ashtu u vërtetua se 

shuma prej ... euro e trasnferuar nga xhirollogaria bankare e këtu të dëmtuarit në xhirollogarinë e të 

akuzuarit nuk kishte të bënte me pagesën e banesës por ishte kthim borxhi. Këtë e vërteton edhe 
urdhërpagesa e cila gjendet në shkresat e lëndës.  

 

Gjykata duke pasur parasysh të gjitha provat e proceduara, faktet dhe rrethanat e vërtetuara në shqyrtim 
gjyqësor, dëshmitë e dëshmitarëve të cilëve kjo gjykatë u kushtoi besim të plotë, e të cilat qojnë gjykatën 

në konkludim se besueshmëria në to dhe shkalla e arsyeshmërisë së deklarimeve me rrethanat konkrete të 
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rastit, nuk lënë vend për dyshim, prandaj gjykata gjenë se në anën e akuzës nuk ka prova që në mënyrë të 

padyshimtë të vërtetojnë që i akuzuari B. K. të ketë kryer veprën penale për të cilën akuzohet.   
 

Gjykata nga të gjitha provat e administruara për këtë çështje penale, ka ardhur në përfundim se në rastin 

kontret nuk kemi të bëjmë me veprën penale Mashtim, por me raport juridiko-civil. Këtë e sqaron Ligji 
për Marrëdhëniet e Detyrimeve i Kosovës (LMD), përkatësisht neni 106 i këtij ligji. 

 

Andaj gjykata konsideron se nga arsyet e lartpërmendura nuk është vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprën 

penale Mashtrim nga neni 261 par.2 të KPK-së, meqenëse nuk janë përmbushur elementet qenësore e që 
kërkohen sipas Kodit Penal për ekzistimin e kësaj vepre penale, andaj gjykata të akuzuarin e ka liruar nga 

akuza në kuptim të dispozitës së nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPPK-së. 

 
Në kuptim të nenit 463 par. 3 pala e dëmtuar është udhëzuar në kontestin e rregullt civil.  

 

 
Në kuptim të nenit 454 par. 1 KPPK-së, gjykata vendosi që shpenzimet e procedurës penale të bien në 

llogari të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

  

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË/ DEGA MALISHEVË 

- Divizioni Penal - 

P.nr.16/15, të dt.19.06.2017 

Sekretarja juridike        Gjyqtari i vetëm gjykues 
   Behije Karaqica                                                                                                   Lutfi SHALA 

 

UDHËZIM JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afatin prej 15 
ditësh, gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 


