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Numri i lëndës: 2018:008223 

Datë: 17.03.2020 

Numri i dokumentit:     00900581 

 

 

P.nr.68/2016 

 

    NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Nacis Sarani, 

procesmbajtëse,  në lenden penale kundër të akuzuari N.E, nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, 

për shkak të veprës penale të mashtrimit nga neni 335 par.1 të KP-ës, sipas aktakuzës të 

Prokurorisë Themelore në Prizren PP.nr.137/2014-1 të datës 15.01.2016, pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor publik në pranin e Prokurorit të shtetit në Prizren Atnor Skoro, si dhe të 

akuzuarit, me date 28.10.2019 morri dhe publikisht shpalli  këtë:  

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari: 

 

N.E, nga i ati R. dhe nëna Sh. e lindur M., i lindur me datë ..., në fshatin ..., Komuna e 

Prizrenit, ku edhe tani jeton, ka të kryer fakultetin juridik, me profesion avokat, i martuar, baba 

i ... fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, Shtetas i Republikës Kosovës.  

 

Konform nenit 363 par.1 pika 1.1. të KPP-ës,  

 

 

      REFUZOHET AKUZA 

 

Se në muajin maj të vitit 2014, në kohën të pacaktuar, në Prizren, me qëllim për ti sjell 

vetes apo personit tjetër ndonjë dobi pasurore, e mashtron ose e sjell personin tjetër në lajthim 

dhe me këtë e shtytë të veproj në dëm të pasurisë së tij, në atë mënyrë që deri sa i dëmtuari 

M.G kishte paguar borxhin në shumë prej 1.350,00 euro dëshmitarit I.M(të cilin borxh ia kishte 

këtu i pandehuri), me qëllim që më vonë ti paguhet të dëmtuarit shuma e parave, i pandehuri 

me datë 23.10.2015 ia ka paguar shumën vetëm prej 500,00 euro, ndërsa shumën e borxhit të 

mbetur deri më sot nuk ia ka paguar,  

 

Kësodore kishte për të kryer veprën penale të mashtrimit nga neni 335 par.1  të 

KP-ës.  

 

 Për shkak se prokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, është tërhequr nga akuza. 
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 Shpenzimet e procedurës penale bien në barë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate.  

 

 A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren, ka parashtruar aktakuzën PP.nr.137/2014-I të datës 

15.01.2016, kundër të akuzuarit N.Eu, nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës 

penale të mashtrimit nga neni 335 par.1 të KP-ës 

 

Në shqyrtimin gjyqësor me datë 28.10.2019  prokurori i shtetit Atnor Skoro, në fjalën e 

tij përfundimtare deklaron: pas mbajtjes së seancave gjyqësore, administrimit të provave 

materiale, dëgjimit të dëshmitarëve dhe mbrojtjes nga ana e këtu të akuzuarit, organi i akuzës 

ka ardhur në përfundim se në rastin konkret nuk është kontestuese fakti se këtu i akuzuari ka 

pasur një raport civilo juridik me dëshmitarin Y.M rreth një çështje civile të kompensimit të 

dëmit e cila padi është paraqitur pranë Gjykatës Themelore në Prizren, Dega në Suharekë, dhe 

si rrjedhojë e kësaj këtu paditësi ka përfituar si kompensim shumën prej 2.400 euro, ndërsa 

pjesa e mbetur prej 1.300 euro nuk e ka siguruar. Si rrjedhojë e kësaj mes dëshmitarit Y.M dhe 

të akuzuarit N.E ka lidhur në mes tyre një raport civilo juridike rreth kësaj shume.  

 

Përkitazi për këtë shumë është kyqur në këtë rast tani i dëmtuari – tani i ndjeri M.G, i 

cili lidhur për këtë shumë në vlerë prej 1.300 euro ja paguan dëshmitarit Y.M në emër të 

borxhit që këtu i njëjti ka pretenduar se ja ka i akuzuari ndaj tij.  

 

Duke u nisur nga kjo gjendje faktike është krijuar një raport i ri mes këtu të akuzuarit 

N.E dhe të dëmtuarit M.G, e i cili raport ka vazhduar disa vite ku i akuzuari ka paguar një pjesë 

të borxhit në shumë prej 600 euro ndërsa pjesën e mbetur prej 700 euro është i gatshëm ta 

kompensoj tani trashëgimtarëve të dëmtuarit M.G, djemve të tij Q., Q.2 dhe H.G.  

 

Duke u nisur nga këto rrethana organi i akuzës në këtë çështje penale nuk ka arritur të 

vërtetoj faktin se këtu i akuzuari ka paraqitur ndonjë fakte të rrem apo ta vënë në lajthi këtu të 

dëmtuarin siç e kërkon edhe vepra penale që është objekt i kësaj akuze, se në rastin konkret se 

nuk janë formuar elementet q ensore të veprës penale të mashtrimit dhe në rastin konkret kemi 

të bëjmë me një raport tërësisht civilo juridik e që kjo vërtetohet nga dëshmia e dëshmitarëve të 

cilët janë dëgjuar gjatë shqyrtimet gjyqësore, e sidomos nga deklarata e dëshmitarit Q. Gashi, 

për ndryshe birit të dëmtuarit tani të ndjerit M.G, i cili në shqyrtimin e datës 07.08.2019, ka 

deklaruar se në rastin konkret këtu ndaj të akuzuarit nuk e ndien vetën të dëmtuar dhe nuk 

parashtron kërkesë pronësoro juridike.  

 

Andaj nga të cekurat prokurori i shtetit konform nenit 52 dhe nenit 363 par.1 pika 1.1 të 

KPP-ës, tërhiqet nga ndjekja penale sipas aktakuzës PP.nr.137/14 të datës 15.01.2016, ndaj të 

akuzuarit N.E për shkak të veprës penale që është objekt i aktakuzës dhe ate të veprës penale të 

mashtrimit nga neni 335 par.1 të KP-ës, andaj nga të cekurat propozojmë që ndaj të njëjtit të 

mirët aktgjykim refuzues.   

 

Vendimi mbi shpenzimet e paushallit gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim të nenit 450 

dhe 451 të KPP, 
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Nga të cekurat më lart u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.68/2016 të datës 28.10.2019 

 

Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari  

Nacis Sarani                                                                                               Luan Berisha 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi pala e pa kënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 3 ditësh Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate.  

 


