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           P.nr.780/2014 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 Gjykata Themelore në Prizren – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Teuta Krusha me 

pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Arlind Sharani, në çështjen penale kundër të 

akuzuarës S. K. nga Prizreni, për shkak të veprave penale: mashtrimi nga neni 261 par.1 të KPK 

dhe veprave penale të mashtrimit nga neni 335 par.1 të KPK, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Prizren – Departamentit të Përgjithshëm nën numrin PP.nr.2562/2013 të datës 

14.05.2014 pas mbajtjes së seancës kryesore publike në pranin e prokurorit të shtetit në Prizren 

Beqë Shala, të akuzuarës dhe përfaqësuesit të autorizuar të dëmtuarit H.P. – avokati B. K. nga 

Prizreni, me datë 18.03.2016 publikisht morri dhe shpalli këtë:  

 

     A K T G J Y K I M     

 E akuzuara: 

 

S.K. nga i ati F. dhe e ëma N. e lindur T. , e lindur më datë “data e lindjes ...” në ....... ku 

edhe tani jeton në rrugën “..... ......” nr. .. , ka të kryer shkollën e lartë – katedra biologji – kimi, 

arsimtare, e pa punë, e pa martuar, me numër personal .......... , shqiptare, shtetase e Republikës së 

Kosovës, e gjendjes së varfër  ekonomike.   

 

ËSHTË FAJTOR 

 

 I. Me datë 27.06.2011 rreth orës 14:00, në Prizren agjencionin turistik “........ .....”, me 

qëllim që të sjellë vetes dobi pasurore të kundërligjshëm e vë në lajthim të dëmtuarin, me anë të 

paraqitjes së rreme, duke i fshehur faktet, premton të dëmtuarit se do të siguroj vizën e 

Republikës së Sllovenisë, në atë mënyrë që i dëmtuari G.K. , shkon në zyrën e saj për sigurimin e 

vizës, e akuzuara e shtytë të njëjtin që të veproj në dëm të pasurisë së tij, ashtu që nga i dëmtuari 

merre 1.000 € (njëmijë euro), mirëpo gjer më sot vizën nuk ia rregullon si dhe të hollat nuk ia 

kthen.  

 

Kësodore ka kryer veprën penale mashtrimi nga neni 261 par.1 të KPK. 

 

II. Me datë 16.08.2013, në ....... – agjencionin turistik “........ .....”, me qëllim që ta sjellë 

vetes dobi pasurore të kundërligjshëm, e sjellë të dëmtuarin në lajthim me anë të paraqitjes së 

rreme, duke i fshehur faktet dhe me këtë e shtytë të dëmtuarin H.P. , që të veprojë në dëm të 

pasurisë së tij, në atë mënyrë që i dëmtuari shkon në zyrën e akuzuarës për të bërë rezervim për 

pushime verore në Antalya të Turqisë, në hotelin “Titanik Delix” dhe atë për 6 anëtarë të 

familjes, ashtu që në emër të çmimit për rezervim bënë pagesën e parave në shumën 6.350 € 

(gjashtëmijë e treqind e pesëdhjetë euro), mirëpo i dëmtuari pasi që shkon në hotelin “Titanik 

Delix”, kupton që rezervimi nuk i është bërë nga ana e akuzuarës, me ç’rast të dëmtuarit i 

shkakton dëm të konsiderueshëm material, pasi që i njëjti me familje akomodohet në një hotel 

tjetër të këtij qyteti.  

  

Kësodore ka kryer veprën penale të mashtrimit nga neni 335 par.1 të KPK. 

 

III.  Me datën 18.07.2013, në .......  – agjencionin turistik “........ .....”, me qëllim për ti 

sjellë vetes dobi pasurore të kundërligjshëm, e sjellë të dëmtuarit në lajthim me anë të paraqitjes 
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së rreme, duke i fshehur faktet dhe me këtë e shtytë të dëmtuarit Xh.K. dhe Xh.K.1 , që të 

veprojnë në dëm të pasurisë së tyre, në atë mënyrë që i dëmtuari Xh.K.1 , shkon në zyrën e 

akuzuarës dhe bënë rezervimin për pushime verore në Turqi në hotelin “Fome Residencë Resort” 

për veti dhe për të dëmtuarin Xh.K. – për katër persona, ashtu që në emër të çmimit për rezervim 

bënë pagesën e parave në shumë prej 2.880 € (dymijë e tetëqind e tetëdhjetë euro), mirëpo 

realizimi i udhëtimit nuk është bërë, pasi që e akuzuara nuk ka bërë rezervimin si dhe paratë nuk 

janë kthyer të dëmtuarve, me ç’rast të dëmtuarve i shkakton dëm të konsiderueshëm material.    

 

Kësodore ka kryer veprën penale të mashtrimit nga neni 335 par.1 të KPK. 

 

IV. Me datë 01.07.2013, në ........ – agjencionin turistik “... ..... ...... ........”,  me qëllim që 

ti sjellë vetes dobi pasurore të kundërligjshme e vë në lajthim të dëmtuarën – zyrtaren e këtij 

agjencioni, me anë të paraqitjes së rreme, duke i fshehur faktet dhe me këtë e shtytë të dëmtuarën 

N.A. , që të veproj në dëm të pasurisë së saj, në atë mënyrë nga ajo kërkon të bëjë një shërbim – 

të bënë rezervimin për 23 (njëzet e tre) persona, për pushim në Antalya – Alanya të Turqisë dhe 

atë në hotelin “Sunfire Beach” për 7 (shtatë) net, në shumën prej 7.931 € (shtatë mijë e nëntëqind 

e tridhjetë e një euro), ku nga e dëmtuara kërkon lëshimin e biletave para se e akuzuara të bëjë 

pagesën, me ç’rast e akuzuara në emër të çmimit për këtë shërbim bënë pagesën prej 3.000 € (tre 

mijë euro), ndërsa pjesën e mbetur të parave në emër të çmimit në lartësi prej 4.000 € (katër mijë 

euro) premton se do t’ia paguan në afat sa më të shkurtë, të cilën shumë nuk i ka paguan të 

dëmtuarës dhe nga rroga e saj ndalet shuma e lartcekur, së cilës i shkakton dëm të 

konsiderueshëm material.  

 

 Kësodore ka kryer veprën penale të mashtrimit nga neni 335 par.1 të KPK. 

 

Gjykata në bazë të nenit 7, 41, 43, 46, 49, 51, 73 dhe nenit 261 par.1 dhe 335 par.1 të 

KPK i shqipton: 

 

 DËNIM ME KUSHT  

 

- Për veprën penale nën I. të dispizitivit të aktgjykimit shqipton dënim me burg në 

kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, për veprën penale nën II. të dispozitiviti të aktgjykimit 

shqipton dënim me burgim në kohëzgjatje prej 7 (shtatë) muajve, për veprën penale nën III. të 

dispozitivit të aktgjykimit i shqipton dënim me burgim në kohëzgjatje prej 7 (shtatë) muajve, për 

veprën penale nën IV. të dispozitivit të aktgjykimit i shqipton dënim me burgim në kohëzgjatje 

prej 7 (shtatë) muajve. 

 

- Ashtu që në kuptim të nenit 80 par.1 nenit 51 të KPK, vërteton dënimin unik me burgim 

në kohëzgjatje prej 2 (dy) vitesh i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afat prej 3 (tre) vitesh nga 

dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, nëse e akuzuara nuk kryen vepër të re penale.   

 

DËNIM ME GJOBË 

 

- Për veprën penale nën II. të dispozitivit të aktgjykimit shqipton dënimin me gjobë në 

lartësi prej 500 € (pesëqind euro), për veprën penale nën III. të dispozitivit të aktgjykimit 

shqipton dënim me gjobë në lartësi prej 500 € (pesëqind euro) dhe për veprën penale nën IV. të 

dispozitivit të aktgjykimit shqipton dënimin me gjobë në lartësi prej 500 € (pesëqind euro). 
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- Ashtu që në kuptim të nenit 80 par.1 të KPK i shqipton dënimin unik me gjobë në lartësi 

prej 1.500 € (një mijë e pesëqind euro), të cilën shumë është e obliguar të paguaj në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse dënimi me gjobë nuk 

mund të ekzekutohet në afat ligjor i njëjti do të zëvendësohet me 75 (shtatëdhjetë e pesë) ditë 

dënim burgu duke llogaritur për 20 € një ditë burg. 

                                            

Të dëmtuarit G. (Z.) K. nga fshati ...... Komuna e Gjakovës, H. (B.) P.  nga ........ rruga 

“.... . ..” p.nr., Xh.(T.) K.1 nga ........ rruga “........” nr. .. , Xh. (R.) K. nga ........ rruga “......” p.nr 

dhe N. (E.) A. nga ........ Lagja ..... ...... rruga “..... ......” blloku . hyrja ./.. , për realizimin e 

kërkesës pasurore juridike udhëzohen në kontest të rregullt civil. 

  

Obligohet e akuzuara që ti paguaj të gjitha shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

së gjykatës, në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 50 €, në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

ekzekutimit të dhunshëm.   

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i përgjithshëm, ka parashtruar aktakuzë 

nën numrin PP.nr.2562/2013 të datës 14.05.2014, kundër të akuzuarës S.K.  nga ........ , për shkak 

të veprave penale: mashtrimi nga neni 261 par.1 të KPK dhe tri veprave penale mashtrimi nga 

neni 335 par.1 të KPK.  

 

Prokurori i shtetit në shqyrtimin gjyqësor pas leximit të aktakuzës ka bërë përmirësimin e 

kualifikimit juridike për veprën penale në dispozitivin nën I. të aktakuzës, duke u bazuar në 

përshkrimin faktik, kohën e kryerjes së veprës penale – kohën kur janë ndërmarrë veprimet 

inkriminuese nga ana e akuzuarës dhe ligjit në fuqi – Kodin Penal, pasi që ky kod ka qenë më i 

favorshëm për të akuzuarën, andaj në vend të veprës penale “mashtrimit nga nenit 335 par.1 të 

KP” ka zëvendësuar në veprën penale “mashtrimit nga neni 261 par.1 të KPK”. 

 

Prokurori shtetit Beqë Shala, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se ngel në tërësi pranë 

aktakuzës së prokurorit të shtetit nën numrin PP.nr.2562/2013 të datës 14.05.2014, kundër të 

akuzuarës S. K. , për shkak të veprave penale të lartcekura. Prokurori i shtetit konsideron se 

aktakuza në fjalë në shqyrtimin gjyqësor është e provuar në dispozitivin nën I. me vetë pranimin 

e fajësisë nga ana e akuzuarës. Sipas qëndrimit të prokurorit të shtetit sa i përket përshkrimit 

faktik në pjesën tjetër të aktakuzës nën II. III. dhe IV. është vërtetuar në bazë të dëgjimit të 

dëmtuarve – dëshmitarëve, H. P., Xh.K.1 dhe N.A., në seancat të cilat janë mbajtur me datë 

25.11.2015 dhe 08.02.2016, të cilët kanë përshkruar rrjedhën se si të njëjtit kanë shkuar tek e 

akuzuara duke ja paguar shumën e parave, e cila pas pagesave të bëra nuk i kishte përmbushur 

obligimet e saj, duke theksuar se ky fakt është vërtetuar edhe nga vet deklarimi i akuzuarës dhënë 

në shqyrtimin gjyqësor e cila ka pranuar se të dëmtuarit kanë paguar shumat e parave, por se mos 

përmbushja e obligimeve nga ana e saj ka qenë pasojë e subjekteve të tjera të ndërlidhur si dhe 

nga mos durimi nga ana e dëmtuarve të cilët me këmbëngulje kanë kërkuar që të përmbushen 

saktë nga dita kur është bërë pagesa. Në këtë drejtim flasin edhe provat tjera materiale, prandaj 

nga faktet dhe provat e tjera të cilat janë administruar është vërtetuar  gjendja e plotë faktike e 
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përshkruara si në dispozitivin e aktakuzës. Andaj propozoi gjykatës që e akuzuara S.K. të shpallet 

fajtor dhe të gjykohet sipas ligjit.      

 

 Në fjalën përfundimtare përfaqësuesi i autorizuar i dëmtuarit H.P. – Avokati B. K. , ka 

deklaruar se e përkrah fjalën e prokurorit të shtetit në pjesën që ka të bëjë me të dëmtuarin të cilin 

e përfaqëson dhe thekson se gjatë shqyrtimit gjyqësor në procedurën e provave nga provat e 

administruara është vërtetuar plotësisht gjendja faktike e përshkruar si nën II. të dispozitivit të 

aktakuzës, ashtu që janë formuar elementet e veprës penale të mashtrimit përkitazi me të 

dëmtuarin H.P. , pasi që e akuzuara të njëjtin e ka vë në lajthim, duke mos ia bërë rezervimin për 

pushime verore në hotelin “Titanik Delix” së bashku me familjen e tij. Po ashtu shton se gjendja 

faktike është vërtetuar jo vetëm nga deklarata e dëmtuarit por edhe nga fakti se gjykata të 

akuzuarës ka dhënë afat për të sjellë faturën e bankës si dëshmi për pagesën – transferin e bërë në 

emër të rezervimit. Mos përmbushja e këtij obligimi nga ana e akuzuarës dëshmon se vepra 

penale është kryer nga ana e saj. Vlen të theksohet se e akuzuar ka pohuar se nga i dëmtuari ka 

marrë shumën prej 6.350 € në emër të rezervimit. Në favor të gjendjes faktike shkojnë edhe karta 

e regjistrimit të cilën i dëmtuari e ka rezervuar në hotelin tjetër “Sirena Belek – Antalya”, për të 

cilën i dëmtuari ka pagur shumën tjetër të parave në lartësi prej 8.500 € (tetë mijë e pesëqind 

euro). Andaj, përfaqësuesi i autorizuar i dëmtuarit propozon gjykatës që me aktgjykim ta obligoj 

të akuzuarën të paguaj shumën prej 6.350 € në bazë të faturës së dhënë nga ana e akuzuarës, pasi 

që kjo shumë nuk është kontestuese. Ndërsa sa i përket pjesës së dëmit lidhur me shumën prej 

8.500 € dhe kompensime të tjera – për dëme jo materiale që ka përjetuar i dëmtuari me familjen e 

tij, ka kërkuar që gjykata të udhëzojë në kontest të rregullt civil.          

 

 Në fjalën përfundimtare e akuzuara S.K. ka deklaruar se gjatë tërë kësaj procedure me 

rastin e administrimit të provave siç janë dëgjimi i dëmtuarve, administrimit të provave të cilat 

janë propozuar nga ana e prokurorit të shtetit, përfaqësuesit të autorizuar të dëmtuarit Avokat 

B.K. dhe provave të cilat janë parashtruara nga ana e të dëmtuarës N.A. , nuk është vërtetuar se e 

akuzuara ka vë në lajthim klientët e saj me të cilët ka arritur marrëveshje rreth pushimit të tyre 

jashtë vendit dhe kolegen me të cilën ka punuar një kohë të gjatë. Po ashtu me tej ka shtuar se me 

asnjë veprim të saj nuk i ka dëmtuar të dëmtuarit si në dispozitiv nën II. dhe III. të aktakuzës, 

pasi që të njëjtit – dëmtuarit kanë kontribuar në mos përmbushjen e marrëveshjeve të arritura në 

mes tyre. E akuzuara S.K. më tej ka theksuar se të dëmtuarit në fjalë nuk kanë pranuar 

ndryshimin e marrëveshjeve që të njëjtit të udhëtojnë një ditë më vonë, respektivisht datën në të 

cilën janë bërë rezervim dispozitivit nën IV. të aktakuzës ka theksuar se nuk e ndjen veten fajtor, 

pasi që ajo nuk ka pasur asnjë marrëveshje me të dëmtuarën N. A. , të cilën nuk e ka pasur për 

qëllim që të dëmtoj dhe aq më pak të e vë në lajthim. Por e akuzuara konsideron se në rastin 

konkret të gjitha marrëveshjet janë zhvilluar në mes të akuzuarës dhe drejtorit të këtij subjekti 

F.D. nga ........ , në të cilën punon e dëmtuara N.A. . Drejtori i këtij agjencioni ka pasur obligim 

ndaj të akuzuarës, ashtu që e akuzuara konsideron se në rastin konkret ajo është dëmtuar e jo 

punëtorja e këtij subjekti – dëmtuara N.A. . Andaj, propozoj gjykatës që pas vlerësimit të gjitha 

provave të shqipton aktgjykim lirues dhe atë për veprat penale nën II. III. dhe IV. të aktakuzës, 

pasi që nuk është provuar se e njëjta ka kryer veprat penale të mashtrimit nga neni 335 par.1 të 

KPK.      

Gjykata në shqyrtimin kryesor ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 

Ditën kritike me datë 27.06.2011 në orët e pasdites rreth orës 14:00, në ....... në lokalin e 

agjencionin turistik “........ ..... ” të cilën e mban e akuzuara S.K., shkon i dëmtuari G.K. nga fshati 
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...... Komuna e Gjakovës, me qëllim të sigurimit të vizës për Republikën e Sllovenisë. E akuzuara 

ka premtuar të dëmtuarit se do të rregullojë – siguroj vizën për këtë shtet, mirëpo për këtë 

shërbim ka marrë para në lartësi prej 1.000 € (një mijë euro). Mirëpo e akuzuara këtë veprim ka 

ndërmarrë me qëllim që vetit ti sjellë dobi pasurore të kundërligjshëm ashtu që e sjell të 

dëmtuarin në lajthim, pasi që me paraqitje të rreme, i fsheh faktet dhe me këtë e shtytë të 

dëmtuarin që të veprojë në dëm të pasurisë së tij dhe nga ai merr shumën e parave, mirëpo vizën 

nuk e rregullon por edhe të hollat nuk ia kthen. Me këto veprime të dëmtuarit i shkakton dëm 

material. 

 E akuzuara si zyrtare e këtij agjencioni me këto sjellje dhe veprime të kundërligjshme ka 

vazhduar edhe më vonë dhe atë me datë 16.08.2013, në .......  në lokalet e agjencionit turistik 

“........ .....”, shkon i dëmtuari H.P. nga ........ , për rezervimin e pushimeve verore për veti dhe 

familjen e tij në hotelin “Titanik Delix” në Antalya të Turqisë. Mirëpo e akuzuara me qëllim të 

përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete, me paraqitje të rem, i fsheh faktet dhe e 

vë në lajthim të dëmtuarin, me arsyetim se e ka bërë rezervimin në emër të dëmtuarit H. P. për 6 

persona në hotelin e lartcekur. I dëmtuari për këtë shërbim në emër të çmimit, ka paguar të 

akuzuarës shumën e parave në lartësi pre 6.350 € (gjashtëmijë e treqind e pesëdhjetë euro), 

kështu e shtytë të njëjtin që të veproj në dëm të pasurisë së tij. Mirëpo i dëmtuari pasi që shkon 

në vendin e destinimit – në hotel “Titanik Delix” – Antalya, nga personeli i këtij subjekti kupton 

se rezervimi në këtë hotel në emër të dëmtuarit H.P. nuk ishte bërë nga ana e akuzuarës si pronare 

e këtij agjencioni turistik. Pas situatës së krijuar i dëmtuari me familjen e tij akomodohet në 

“Sirena Belek Hotel” një hotel tjetër në Antalya. Pra me këto veprime e akuzuara ka shkaktuar 

dëm të konsiderueshëm material të dëmtuarit. 

 

Gjithashtu e akuzuara me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të pasurisë për vete, me 

datë 18.07.2013, në .......  në lokalet e po këtij agjencioni turistik, e vë në lajthim të dëmtuarit 

Xh.K. dhe Xh.K.1  që të dy nga ........ . Ditën kritike i dëmtuari Xh.K.1 shkon në zyren e këtij 

agjencioni me qëllim të rezervimit të pushimeve verore në Turqi për veti dhe shokun e tij të 

dëmtuarin Xh.K. . I dëmtuari Xh.K.1 arrin marrëveshje për rezervimin e pushimeve verore për 

familjet e tyre në Turqi në hotelin “Fome Residencë Resort”, mirëpo e akuzuara me paraqitje të 

rem, i fsheh faktet dhe i vënë në lajthim të dëmtuarit se e ka bërë rezervimin në hotelin e 

lartcekur, duke i shtytë të dëmtuarit që të veprojnë në dëm të pasurisë së tyre, pra të bëjnë edhe 

pagesën e rezervimit në shumën prej 2.880 € (dymijë e tetëqind e tetëdhjetë euro). Mirëpo 

udhëtimi nuk ishte realizuar, pasi që një natë para rezervimit e akuzuara e kishte njoftuar të 

dëmtuarit se fluturimi për destinacionin e caktuar ishte shtyrë për kohë të pacaktuar, duke mos i 

dhënë njoftime se kur mund të realizohet udhëtimi i paraparë sipas datës së rezervimit dhe të 

hollat e paguara nuk ia ka kthyer gjer më sot. Kështu e akuzuara ka shkaktuar dëm material të 

dëmtuarve. 

 

Po ashtu e akuzuara duke vazhduar me veprimet e saja të kundërligjshme, me datë 

01.07.2013, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm për vete e vë në lajthim të dëmtuarën N.A. 

punëtore në agjencionin turistik “... ..... ...... ........” me seli në ........ , e shfrytëzon marrëveshjen 

paraprake që e kishte me këtë agjencion si agjente e shitjes, nga e dëmtuara kërkon të bëjë 

rezervimin e biletave për 23 persona në hotelin “Sunfire Beach” në Antalya – Alanya të Turqisë, 

në shumën prej 7.931 € (shtatëmijë e nëntëqind e tridhjetë e një euro). E akuzuara për këtë 

shërbim nuk e bënë pagesën të dëmtuarës dhe nga e dëmtuara N.A.  kërkon lëshimin e biletave 

para se të bëjë pagesën, mirëpo në emër të çmimit për këtë shërbim e akuzuara bënë pagesën prej 

3.000 € (tre mijë euro), ndërsa pjesën e mbetur të parave në emër të çmimit në lartësi prej 4.000 € 
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(katër mijë euro) premton se do t’ia paguan në afat sa më të shkurtë. Kështu që shumën e mbetur 

nuk e ka paguar të dëmtuarës së cilës i shkakton dëm të konsiderueshëm material.  

 

Nga kjo del se në veprimet e të akuzuarës S.K. më afër të përshkruar si në dispozitivin 

nën I. të këtij aktgjykimi, formohen të gjitha elementet e veprës penale të mashtrimit nga neni 

261 par.1 të KPK dhe në dispozitivin nën II. III. dhe IV. të këtij aktgjykimi formohen elementet 

e veprës penale të mashtrimit nga nenit 335 par.1 të KPK.   

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike si nën I. të dispozitivit të aktgjykimit e ka vërtetuar nga 

vet pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarës S.K. , e cila në shqyrtimin kryesor vullnetarisht ka 

pranuar fajësinë sipas aktakuzës së prokurorit të shtetit e cila është përshkruar si në dispozitivin 

nën I., me ç’rast edhe për këtë vepër penale gjykata nuk ka administruar provat e propozuara në 

aktakuzë. Gjykata sipas detyrës zyrtare nuk gjeti se ekziston ndonjë provë e papranueshme, po 

ashtu në tërësi është vërtetuar se e akuzuara pas pranimit vullnetar të fajësisë, ka kuptuar natyrën 

dhe pasojat e pranimit të fajit për veprën penale e cila i vihet në barrë dhe ky pranim është bërë 

pa kushtëzim dhe vullnetarisht, sepse mbështet në fakte të çështjes që përmban aktakuza ngase e 

akuzuara prej fillimit të hetimeve si edhe gjatë shqyrtimit kryesor ka qenë e njoftuar me të gjitha 

provat materiale, të cilat të akuzuarës i ka paraqitur përfaqësuesi i aktakuzës të cilat asnjëherë e 

akuzuara nuk ka kundërshtuar. Po ashtu gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga 

ana e akuzuarës është bërë në pajtim me dispozitat e nenit 246 të KPPK dhe nga faktet që i 

përmban aktakuza, kështu që në veprimet e akuzuarës formohen elementet qenësore të veprës 

penale mashtrimi nga neni 261 par.1 të KPK si në shqiptimin nën I. të këtij aktgjykimi dhe për 

këtë ka vendosur që të akuzuarën të shpalli fajtor dhe të gjykoj në bazë të ligjit. 

 

Nga shkresat e lëndës dhe nga provat e administruara materiale del se e akuzuara S. K.  

është pronare e agjencionit turistik “........ .....” me seli në ........ që nga viti 2008 dhe e njëjta për 

30 vite të plota është marrë me këtë veprimtari. E akuzuara gjatë tërë shqyrtimit  gjyqësor ka 

kundërshtuar aktakuzën e prokurorit të shtetit lidhur me veprat penale nën II. III. dhe IV. të 

dispozitivit të aktakuzës, duke theksuar se nuk është fajtore për veprat penale të cilat i vihen në 

barrë, pasi të dëmtuarit për shkak të disa imtësirave kanë shprehur pakënaqësinë duke mos 

shprehur gatishmëri që të pranojnë si të tilla dhe të akomodohen në vendet të cilat janë rezervuar. 

Në mbrojtjen e saj e akuzuara thekson se qëllimi i saj nuk ka qenë mashtrimi i klientëve të saj – 

të dëmtuarve, personave të cilët kanë bërë rezervime në zyrën e këtij agjencioni. Mirëpo pasi që 

të dëmtuarit kanë paguar parat për rezervime, por parat e rezervimit nuk ka mundur të i kthejë 

pasi që një pjesë të tyre në vendet ku janë bërë rezervimet i mbajnë në emër të pendesës. Nga 

deponimet e akuzuarës në shqyrtimin gjyqësor lidhur me veprën penale nën II. të dispozitivit të 

aktgjykimit ka deklaruar se me datë 12.08.2013 i dëmtuari H.P. ka ardhur në zyrën e saj për 

rezervimin në hotelin “Titanik Delix” në Antalya të Turqisë, por fillimisht kishte kërkuar që 

transportimi në vendin e destinuar të bëhet përmes autobusit dhe po atë ditë i dëmtuari në emër të 

marrëveshjes kishte paguar kaparin prej 1.000 € (një mijë euro). Pjesën tjetër të çmimit për 

rezervim në lartësi prej 5.350 € (pesëmijë e treqind e pesëdhjetë euro) e kishte paguar të 

nesërmen. Obligimi i akuzuarës sipas marrëveshjes ishte sigurimi i vizave, transportimi i 

dëmtuarit dhe anëtarëve të familjes në destinacion Prizren – Istamboll – Antalya deri në hotelin e 

lartcekur për 10 ditë për gjashtë persona si dhe kthimin e tij anasjelltas. Mirëpo kjo marrëveshje 

nuk ishte realizuar pasi që i dëmtuari kishte kërkuar ndryshimin e transportimit, duke kërkuar që 

deri te vendi i destinimit të shkojnë me aeroplan. Sipas itinerarit dhe orarit të udhëtimeve i 

dëmtuari me familje kishte mbërri në Antalya një ditë para ditës së rezervimit, ku e akuzuara 
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kishte marrë për obligim që për një ditë i dëmtuari së bashku me familjen e tij të vendoset në një 

hotel tjetër, ndërsa të nesërmen të vendoset në hotelin “Titanik Delix”. Mirëpo nuk është 

realizuar marrëveshja e arritur në mesë të akuzuarës dhe të dëmtuarit nën kushtet e marrëveshjes 

ashtu që i dëmtuari me familjen e tij është akomoduar në një hotel tjetër të këtij qyteti. Mirëpo me 

të kthyer në Prizren, pasi që nuk ishte realizuar kjo marrëveshje, i dëmtuari H.P. nga e akuzuara 

merë një ofertë tjetër që ky obligim të përmbushet nëpërmjet kompensimit me një aranzhman për 

vitin tjetër.  

 

Sa i përket veprës penale nën III. të dispozitivit të aktgjykimit ka theksuar se të dëmtuarit 

Xh.K. dhe Xh.K.1 në ditën kritike kanë ardhur në agjencionin e saj ku edhe kanë arritur 

marrëveshje për një rezervim në hotelin “Fame Residence Resort” në Antalya të Turqisë, të cilët 

edhe kanë bërë pagesën në bazë të marrëveshjes për rezervim në lartësi prej 2.880 € (dymijë e 

tetëqind e tetëdhjetë euro). Mirëpo, obligimi lidhur me rezervimin e hotelit për ditën e caktuar 

nuk kishte mundur të realizohet, por me një ditë vonës për të cilën gjë e akuzuara kishte 

lajmëruar të dëmtuarit, ku i dëmtuari Xh.K.1 ishte pajtuar plotësisht për këtë për të pritur datën 

tjetër, mirëpo për këtë nuk ishte pajtuar i dëmtuari tjetër Xh.K.  duke kërkuar që e akuzuara të ia 

kthejë të hollat. Mirëpo e akuzuara thekson se të hollat nuk ka pasur mundësi të kthehen të 

dëmtuarve pasi që pagesa për hotel dhe bileta ishin bërë më herët, dhe për shkak të mos arritjes së 

marrëveshjes me të dëmtuarit për kompensimin dhe për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike 

të saj nuk ka mundur që ti kthejë të hollat e dëmtuarve. Ndërsa, sa i përket veprës penale nën IV. 

të dispozitivit të aktgjykimit e akuzuara ka deklaruar se me të dëmtuarën N.A. ka punuar një 

kohët të gjatë, pasi që ato punojnë të njëjtën punë, dhe shumë herë kan bashkëpunuar me 

agjencionin “... ..... ...... ........ ” me seli në ........ . Përmes këtij agjencioni ka zhvilluar shumë 

rezervime dhe ka siguruar shumë grupe turistike dhe obligimet ndaj tyre i ka përmbush. Të gjitha 

marrëveshjet që ka lidhur me këtë agjencion i ka arritur me drejtorin e agjencionit F.D. , ndërsa 

në rastin konkret e dëmtuara N.A. është vetëm punëtore e këtij agjencioni. Më tej thekson se nuk 

e mohon faktin se ditën kritike ka kërkuar nga e dëmtuara për të lëshuar biletat e rezervimit para 

se të bëhen pagesat, por se një pjesë të hollave në lartësi prej 3.500 € (tremijë e pesëqind euro) në 

emër të rezervimit i ka paguar përmes xhirollogarisë bankare, ndërsa pjesën tjetër prej 4.000 € 

(katër mijë euro) nuk është paguar nga ana e saj, pasi që pronari i agjencionit F.D.  ka pasur 

obligime ndaj të akuzuarës, dhe se nuk ka pasur qëllim që të mashtroj askënd e aq më pak të 

dëmtuarën N.A. , pasi që marrëveshjen nuk e ka bërë me të, por me pronarin e agjencionit. 

Prandaj e akuzuar duke u thirrur në këto fakte thekson se nuk është kryes i veprave penale të 

mashtrimit nga neni 335 par.1 të KPK.  

 

Gjykata në shqyrtimin kryesor ka administruar provat: deklaratat e dëmtuarve H.P. ,  

Xh.K.1 dhe N.A. , është bërë leximi dhe shikimi i provave materiale dhe atë: transaksionet 

bankare të “Raiffeisen” me numër ........ , SWIFT COD. ......  .. , e lëshuar në emër të S. K. , me 

numër të llogarisë ................ , biletat e lëshuara në adresën elektronike ............@gamil.com të 

akuzuarës S. K. me datë 19.08.2013, të cilat janë marr për familjen e dëmtuarit H.P. (7faqe), 

biletat e “......” turizëm të lëshuara në emër të anëtarëve të familjes H.P. , të datës 20.08.2013 dhe 

atë në (6 ekzemplar), biletat e agjencionit “........ .....” në ....... , lëshuar në emër të dëmtuarit H.P. 

dhe anëtarëve të familjes së tij me datë 19.03.2013 (7 ekzemplar), bileta e agjencionit turistik 

“........  ..... ”, lëshuar në emër të Xh.K.1 dhe Xh. K. me datë 18.07.2013, në të cilën figuron 

shuma e parave të cilat janë paguar nga ana e të dëmtuarve, Voucher me numër ...... e lëshuar në 

emër të G.K. , e lëshuar në emër të vizës në shumën prej 1.000 € datës 27.06.2011, certifikatën 

me numër .... të datës 22.08.2011, në emër të G.K. , kontratën e datës 17.06.2011, lëshuar në 

mailto:............@gamil.com
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emër të G.K.  dhe nga ana e agjencionit “........ ..... ”, bileta e regjistrimit UAI të hotelit “Sirena 

Belek” të cilat janë në emër të dëmtuarit H.P. dhe anëtarëve të familjes, fatura “........ .....” me 

numër 000337, lëshuar në emër të H.P. , fatura me numër ......  e agjencionit “........ ..... ”, lëshuar 

me datë 12.03.2013, biletat të cilat janë paguar për anëtarët e familjes prej Shkupit – Istaboll – 

Antalya dhe anasjelltas, tre fletëpagesat të cilat janë paguar në Bankën “Raiffeisen” me datë 

01.07.2013, 04.07.2013 dhe 09.07.2013, biletat e studentëve të cilat kanë udhëtuar për në hotelin 

“Sunfire Beach” të cilat janë lëshuar të akuzuarës S.K. pasi që kanë nënshkruar kontratë si 

agjencion turistik me të (4 ekzemplarë), në këtë mënyrë janë paguar gjithsejtë 23 studentë, faturat 

me të cilat është ngarkuar këtu e akuzuara në bazë të marrëveshjes me agjencionin (4 fatura) me 

numra të cilat janë pjesë e këtyre faturave, kontrata e lidhur në mesë të “........ .....” pronare e së 

cilës është e akuzuara S.K. dhe agjencioni “... ..... ... .... ........” SHPK, njoftimi për mes adresës 

elektronike e cila është lëshuar në Kroaci dhe atë me datë 03.07.2013, konfirmimi i Bankës 

“Raiffeisen” e cila tregon se ky obligim – transfer nuk është realizuar.     

 

Gjykata pas administrimit të provave veç e veç dhe pas vlerësimit të tyre nuk ka pranuar 

mbrojtjen e akuzuarës S.K., për veprat penale nën II. III. e IV. të dispozitivit të aktgjykimit me 

të cilat ngarkohet, me arsyetim se qëllimi i saj nuk ka qenë që të mashtrojë askënd, por të 

dëmtuarit për shkak të disa imtësirave kanë shprehur pakënaqësitë e tyre të cilët nuk kanë pranuar 

që të akomodohen në vendet e rezervuara. Duke u nisur nga kjo rrethanë edhe kthimi i mjeteve 

nuk ka qenë i mundur, pasi që për ato rezervime pagesa ishte bërë subjektit kontraktues, mirëpo 

me rastin e mos shfrytëzimit të shërbimit nga ana e klientit, parat e paguara në emër të 

marrëveshjes, subjekti në fjalë mjetet e paguara e mban në emër të pendesës. E akuzuara në 

mbrojtjen e saj theksoj se për veprën penale nën II. të dispozitivit të aktgjykimit i dëmtuari H. P. 

së bashku me familjen, realizimin e rezervimit në hotelin “Titanik Delix” nuk ishte realizuar pasi 

që i dëmtuari nuk e kishte respektuar marrëveshjen, fillimisht duke e ndërruar transportin deri në 

vendin e destinimit dhe me vonë duke mos iu përmbajtur udhëzimeve të akuzuarës që të niset një 

ditë më vonë për në pushime. Po ashtu sa i përket veprës penale nën III. të dispozitivit të 

aktgjykimit, e akuzuara  theksoj se marrëveshja me të dëmtuarit Xh. K. dhe Xh. K.1 , nuk ishte 

realizuar pasi që të dëmtuarit nuk kanë qenë të pajtimit që rezervimi i hotelit të shtyhet për një 

ditë më vonë në hotelin “Fame Beach” në Antalya. Prandaj për këtë arsye parat e paguara në 

emër të rezervimit nuk ka mundur të kthej klientëve – dëmtuarve pasi që pagesat për rezervim 

tani më ishin bërë dhe nuk ka pasur mundësi që të kthej parat e paguar. Mirëpo mbrojtja e 

akuzuarës lidhur me veprën penale nën IV. të dispozitivit të aktgjykimit, ku si e dëmtuar është 

punëtorja e agjencionit turistik në ........ , është drejtuar në atë se ndaj të dëmtuarës N.A. , nuk ka 

asnjë obligim lidhur me rezervimet e bërë për pushime në hotelin “Sunfire Beach” në Antaya – 

Alanya të Turqisë. Me arsyetim se të gjitha marrëveshjet që i ka realizuar me agjencionin “... ..... 

...... ........” me seli në ........ , ka pasur me pronarin e këtij agjencioni F.D. dhe arsye e mos pagesës 

së shumës së parave prej 4.000 €, ka qenë se i njëjti ka pasur obligim ndaj të akuzuarës, andaj 

edhe qëllimi i saj ka qenë inkasimi i mjeteve në emër të obligimit të mëhershëm nga pronari i 

këtij agjencioni, e jo mashtrimi i punëtores e cila punon aty – të dëmtuarën N.A. . Gjykata nuk i 

kushtoj besim deklaratës së akuzuarës, pasi që mbrojtja e këtillë nuk është e pranueshme dhe 

bindëse për gjykatën, strategjia e këtillë e mbrojtjes nuk është e pranueshme sepse ajo ka për 

qëllim që ti shmanget përgjegjësisë penale. E akuzuara prej fillimit të procedurës e gjer në 

përfundim të shqyrtimit kryesor nuk ka qenë në gjendje që mbrojtjen e saj të argumentojë me 

prova materiale të cilat do të bindin gjykatën se ajo nuk ka kryer veprat penale me të cilat 

ngarkohet. Andaj edhe gjykata mbrojtjes së këtillë nuk i kushtojë besim, pasi që është në 

kundërshtim me provat materiale sidomos me deklarimet e dëmtuarve H.P. , Xh.K.1  dhe N.A. . 
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Mbrojtje e këtillë është në kundërshtim edhe me provat materiale të cilat janë administruar në 

shqyrtimin gjyqësor siç janë: biletat e agjencionit “........ .....” në ....... , lëshuar në emër të 

dëmtuarit H.P. dhe anëtarëve të familjes së tij me datë 19.03.2013, bileta e lëshuar në emër të 

Xh.K.1 dhe Xh. K. me datë 18.07.2013, në të cilën figuron shuma e parave të cilat janë paguar 

nga ana e të dëmtuarve. Po ashtu në këtë drejtim flasin edhe provat materiale të propozuara nga 

ana e dëmtuarës N.A., siç janë: tre fletëpagesa të cilat janë paguar në Bankën “Raiffeisen” me 

datë 01.07.2013, 04.07.2013 dhe 09.07.2013, biletat e studentëve të cilat kanë udhëtuar për në 

hotelin “Sunfire Beach” lëshuar në emër të akuzuarës S.K. , në bazë marrëveshjes së arritur me 

kontratë në mesë të agjencionit turistik “........ .....” pronare e së cilës është e akuzuara S. K. dhe 

agjencionit “... ..... ...... ........” me seli në ........ , ku ka punuar e dëmtuara N.A. , njoftimi për mes 

adresës elektronike e cila është lëshuar në Kroaci dhe atë me datë 03.07.2013, konfirmimi i 

Bankës “Raiffeisen” e cila tregon se ky obligim – transfer nuk është realizuar. Të gjitha këto 

prova janë pjesë e shkresave të lëndës të cilat në tërësi dëshmojnë të kundërtën dhe e dëmtojnë ë 

deklaratën e akuzuarës S.K. .     

 

Arsyetimi i dhënë në deponimet e të akuzuarës nuk është bindëse për gjykatën, për faktin 

se e akuzuara është pronare e agjencionit turistik “........ .....” në .......  prej vitit 2008, ndërsa ajo 

me këtë veprimtari është marrë 30 vite rresht. Kjo e arsyeton faktin se e akuzuara ka njohuri dhe 

përvojë të mirë lidhur me udhëtimet dhe rezervimet në hotel për pushime verore jashtë vendit. 

Kështu mos plotësimi i marrëveshjeve të tilla për udhëtime të rezervuara nga ana e klientëve në 

ditët e caktuara, ndryshimi i datave të nisjes, tregojnë qëllimin e saj për mashtrim të klientëve për 

mos realizimin e udhëtimeve, për të cilat shërbime të dëmtuarit kanë paguar para të akuzuarës. 

Në këtë drejtim flasin edhe mungesa e provave për pagesat të cilat është dashur të kryej e 

akuzuara në hotelet në të cilat është dashur të akomodohen të dëmtuarit. Në këtë drejtim vlen të 

theksohet rasti me të dëmtuarin H.P. dhe familjen e tij, i cili në momentin kurrë është paraqitur në 

hotelin “Titanik Delix” dhe nga personeli i hotelit ka kuptuar se nuk është bërë asnjë rezervim 

nga ana e agjencionit në emër të dëmtuarit, kështu që i njëjti nuk mund të vendoset në lokalet e 

këtij hoteli. Po kështu ka vepruar edhe me dëmtuarit Xh. K.1  dhe Xh.K. të cilët fare nuk kanë 

mundur të udhëtojnë, pasi që e akuzuara ka dhënë voucherin të dëmtuarve, por rezervimin nuk ka 

bërë. E akuzuara lajmëron të dëmtuarit se udhëtimi në fjalë është anuluar dhe nuk dihet koha e 

udhëtimit. Pra të gjitha këto janë veprime të cilat janë ndërmarrë nga ana e akuzuarës e që në fakt 

nuk janë kryer obligimet ndaj të dëmtuarve, përkundrejt faktit që të dëmtuarit në bazë të 

marrëveshjes me të akuzuarën kanë paguar të hollat në emër të rezervimit për pushime verore në 

Antalya të Turqisë. Po ashtu e akuzuara me asnjë provë të vetme nuk ka dëshmuar se për 

rezervimet e realizuara me agjencion touristik “... ..... ...... .......” me seli në ........ , është arritur me 

pronarin e këtij agjencioni dhe arsyeja e mos pagesës ka qenë se pronari F.D. ka pasur obligime 

ndaj të akuzuarës. E akuzuara S.K. me sjelljet e saja ka fshehur faktet dhe ka vë në lajthim 

punëtoren e këtij agjencioni – të dëmtuarën N. A., me të cilën vazhdimisht ka komunikuar derisa 

ka arritur qëllimin e saj, duke paguar një pjesë të parave e po ashtu duke premtuar se pjesën e 

mbetur të parave në emër të çmimit do të paguaj shumë shpejt në afat sa më të shkurtër. Pra 

mbrojtja e akuzuarës se nuk është kryerës e veprave penale, nuk mund të qëndrojnë, sepse 

mbrojtja e këtillë nuk ka asnjë bazë juridike, pasi që nuk është arsyetuar me asnjë provë 

materiale.     

  

Gjykata gjatë shqyrtimit kryesor ka administruar provat të cilat në rastin konkret kanë 

ndihmuar në gjetjen e vërtetës dhe ndriçimin e rastit dhe atë me dëgjimin e dëmtuarit H.P., i cili 

ka deklaruar se në muajin gusht të vitit 2013 kishte qenë në agjencionin e të akuzuarës “....... ..... 
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”, për rezervime të pushimeve verore në Antalya të Turqisë së bashku me tërë familjen e tij në 

hoteli “Titanik Delix”, ku të akuzuarës për këtë qëllim i kishte paguar shumën e të hollave prej 

6.350 € për gjashtë bileta. Fillimisht udhëtimi për në Turqi ishte planifikuar me autobus, mirëpo 

pasi që vizat për në Bullgari nuk ishin siguruar, udhëtimi ishte bërë me aeroplan. Pas arritjes në 

Antalya të Turqisë, gjegjësisht pas shkuarjes në hotelin “Titanik Delix”, nga ane personelit të 

këtij hoteli ishte konfirmuar se rezervimi për të dhe familjen e tij nuk ishte bërë, pasi që ai nuk 

ishte i regjistruar në sistemin kompjuterik të këtij hoteli, edhe përkundër se i akuzuari kishte 

dorëzuar vocherin e rezervimit për këtë hotel. Po atë ditë përkundër thirrjeve shumta telefonike 

që i kishte bërë të akuzuarës, lidhur me problemet e rezervimit në hotelin “Titanik Delix”, e 

akuzuar ishte arsyetuar se do të vijnë personat të caktuar dhe do të akomodojnë në këtë hotel. I 

dëmtuari H.P. pas informatave të cilat i ka marrë nga personeli i hotelit në një situatë të këtillë, 

me ndihmën e personave tjerë vendosi që me familjen e tij, me shpenzimet e veta, të bëjë 

rezervimin në një hotel tjetër dhjetë kilometra larg qytetit të Antalyas në “Serena Belek Hotel” 

dhe pas qëndrimit 10 ditor është kthyer në Kosovë. Gjithashtu edhe nga dëgjimi i dëmtuarit 

Xh.K.1 , i cili ka deklaruar se në ditën kritike së bashku me Xh.K.j kanë shkuar në zyrën e 

agjencionit turistik “........ .....”, me qëllim të rezervimit të biletave për pushime verore në hotelin 

“Fame Rezidenc Resourt”, duke i paguar të akuzuarës të hollat në emër të rezervimit shumën prej 

880 € dhe në emër të dëmtuarit Xh. K. shumën prej 2.000 €, të cilët si dëshmi kanë pranuar 

biletat dhe fletëpagesat. Mirëpo, udhëtimi për pushime verore për ta nuk janë realizuar, pasi që 

një natë para rezervimit e akuzuara e kishte njoftuar të dëmtuarit se fluturimi për destinacionin e 

caktuar ishte shtyrë për kohë të pacaktuar, duke mos mundur të jepte njoftime se kur mund të 

realizohet udhëtimi i paraparë sipas datës së rezervimit. I dëmtuari Xh.K.1 thekson se deri më sot 

të hollat e paguara në emër të rezervimit të hotelit nga ana e të akuzuarës, nuk janë kthyer atij dhe 

të dëmtuarit Xh.K., edhe pse ka qenë tri deri në katër herë në agjencionin e të akuzuarës për ti 

kërkuar këto mjete. Edhe nga deklarata e të dëmtuarës N.A. , punëtore në agjencionin turistik “... 

...... .......” në ........ , tregon dhe përshkruan tërë situatën që ka ndodhur në ditën kritike, e cila ka 

theksuar se me të akuzuarën ka pasur edhe më herët bashkëpunim, por se në ditën kritike e 

akuzuara, e kishte thirre në telefon duke kërkuar prej saj që të bëjë një rezervim për pushime për 

23 persona në një hotel “Sun Fire Beach” me një çmim prej 7.931 €. Mirëpo e akuzuara më vonë 

përsëri e kishte thirre të dëmtuarën, por këtë herë në telefonin e saj personal duke i  kërkuar nga e 

dëmtuara që të lëshojë biletat në emër të rezervimit, me arsyetimin se grupi prej 23 persona po e 

kërcënojnë dhe po kërkojnë nga e akuzuara që të lëshojë biletat, dhe më këtë rast e dëmtuara 

duke marrë parasysh bashkëpunimin e mëhershëm që kishte pasur i kishte besuar asaj, dhe me atë 

rast kishte kërkuar nga kolegia e saj A. M. që të lëshojë biletat dhe të bëjë rezervimin e kërkuar, 

pasi që ajo nuk ishte në punë. Më tej e dëmtuara ka theksuar se pas shërbimeve të kryera, pra 

rezervimeve të bëra e akuzuar pas disa dite ka bërë vetëm pagesën e një pjese të shumës, ndërsa 

pjesën prej 4.000 €, nuk e ka bërë asnjëherë, edhe përkundër insistimit të saj dhe kontaktimit të 

vazhdueshëm që e akuzuara të bëjë pagesën e shumës së mbetur, përkundër premtimeve që ka 

bërë e akuzuara se do të bëjë pagesën ajo asnjëherë nuk e ka kryer obligimin e mbetur ndaj saj, 

dhe me këtë rast pas njoftimit të menaxhmentit në agjencion, dëmtuara ka bërë pagesën e borxhit, 

duke ia ndalur asaj nga rroga.      

 

Gjykata në shqyrtimin kryesor gjatë administrimit të provave ka administruar edhe provat 

materiale dhe atë transaksionet bankare në “Raiffeisen” me numër ........ , SWIFT COD. ......  .. , e 

lëshuar në emër të akuzuarës S.K., me numër të llogarisë ................ , biletat e lëshuara në emër të 

akuzuarës S.K. të cilat janë lëshuar në adresën elektronike .............@gamil.com të datës 

19.08.2013, biletat të cilat janë marr për familjen e dëmtuarit H.P. , biletat e “......” turizëm të 

mailto:.............@gamil.com
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lëshuara në emër të anëtarëve të familjes H.P., të datës 20.08.2013, biletat e agjencionit “........ 

.....” në ....... , lëshuar në emër të dëmtuarit H.P. dhe anëtarëve të familjes së tij me datë 

19.03.2013, fatura “........ ..... ” me numër ...... , lëshuar në emër të H.P., fatura me numër ...... e 

agjencionit “........ .....”, lëshuar me datë 12.03.2013, biletat të cilat janë paguar për anëtarët e 

familjes prej Shkupit – Istaboll – Antalya dhe anasjelltas,  del se i dëmtuari H.P. me familjen e tij 

i ka paguar të akuzuarës 6.350 € në emër të rezervimit të hotelit “Titanik Delux”, mirëpo edhe 

përkundër rezervimit të biletave të udhëtimit për në Antalya të Turqisë, nuk ishin bërë pagesat e 

rezervimit në xhirollogarinë e hotelit “Titanik Delux” të Antalya nga ana e të akuzuarës për të 

dëmtuarin i cili i kishte paguar asaj. Ndërsa, në anën tjetër nga  provat materiale bileta e 

regjistrimit UAI të hotelit “Sirena Belek” të cilat janë në emër të dëmtuarit H.P. dhe anëtarëve të 

familjes, del se i dëmtuari me familjen e tij është akomoduar në këtë hotel për 10 ditë me familjen 

e tij, pasi që rezervimi në hotelin “Titanik Delux” nuk ishte bërë nga ana e akuzuarës. Po ashtu 

edhe nga provat e tjera materiale të administruar në shqyrtimin gjyqësor, bileta e agjencionit 

turistik “........ .....”, lëshuar në emër të Xh.K.1 dhe Xh.K. me datë 18.07.2013, në të cilën figuron 

shuma e parave të cilat janë paguar nga ana e të dëmtuarve, del se e akuzuara edhe pas pranimit 

të hollave në shumë prej 2.880 €, prej të dëmtuarve për rezervimin e pushimeve verore në hotelin 

“Fame Residence Resort”, rezervimi në këtë hotel nga ana e akuzuarës nuk ishte bërë. Me ç’rast 

të dëmtuarit nuk kanë mundur të udhëtojnë me qëllim të realizimit të pushimit në hotelin për të 

cilin kanë paguar mjete financiare të akuzuarës. 

 

          Gjithashtu edhe  nga provat e tjera  materiale të administruara në shqyrtimin gjyqësor dhe 

atë tre fletëpagesat të cilat janë paguar në Bankën “Raiffeisen” me datë 01.07.2013, 04.07.2013 

dhe 09.07.2013, biletat e studentëve të cilat kanë udhëtuar për në hotelin “Sunfire Beach”, të cilat 

janë lëshuar të akuzuarës S.K. , ku janë paguar për gjithsej 23 studentë, faturat me të cilat është 

ngarkuar e akuzuara në bazë të marrëveshjes me agjencionin (4 fatura) me numra të cilat janë 

pjesë e këtyre faturave, nga njoftimi për mes adresës elektronike e cila është lëshuar në Kroaci 

dhe atë me datë 03.07.2013, dhe konfirmimi i Bankës “Raiffeisen” e cila tregon se ky obligim – 

transfer nuk është realizuar,  gjykata ka vërtetuar se e akuzuara pronare e agjencionit “........ .....” 

në bazë të marrëveshjes me agjencionin turistik “... ..... ......”, gjegjësisht duke e përdorë pozitën e 

saj e vë në lajthim të dëmtuarën N.A. punëtore në këtë agjencion, për rezervimin e hotelit 

“Sunfire Beach” në Antaya  – Alanya të Turqisë, për 23 persona, në shumën e përgjithshme prej 

7.931 €, e akuzuara kishte paguar vetëm shumën prej 3.790 €, ndërsa shuma e mbetur prej 4.000 

€ lidhur me këtë rezervim ka mbetur e pa paguar në bazë të marrëveshjes së arritur më parë nga 

palët kontraktuese. Nga kontrata me “........ .....” pronare e së cilës është e akuzuara S.K. dhe 

agjencioni “... ..... ...... ........”, gjykata ka vërtetuar se e akuzuara në cilësinë e agjentes së shitjes 

ka pasur të drejtën e prezantimit dhe shitjes së produkteve të operatorit, gjegjësisht të agjencionit 

turistik “........ ... ....” në ........ , me një provizion të caktuar sipas skemës së paraparë me kontratë. 

Po në rastin konkret e akuzuara S.K. duke e përdor pozitën e saj ka vë në lajthim të dëmtuarën 

N.A. , duke e shtyrë që ajo të veproj në dëm të pasurisë së saj, dhe kështu duke i fshehur faktet e 

shtynë që ajo të lëshoj Voucher për 23 persona të cilat janë bërë në emër të rezervimit, pa e 

paguar pjesën tjetër të parave në emër të çmimit për këtë shërbim. Me këto veprime e akuzuara 

ka shkaktuar dëm material të dëmtuarës.      

 

Pra nga shkresat e lëndës dhe nga provat e administruara del se e akuzuara S. K. duke e 

shfrytëzuar pozitën e saj si pronare e agjencionit turistik “........ .....” në ....... , por edhe përvojën e 

saj 30 vjeçare në këtë veprimtari, në atë mënyrë që i dëmtuarin H.P. , pasi që kishte shkuar në 

lokalin e të akuzuarës, për rezervime të pushimeve verore me familjen e tij, në hotelin “Titanik 
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Delix” në Antalya të Turqi, mirëpo e akuzuara me qëllim të përfitimit material të kundërligjshëm 

për vete duke i fshehur faktet, e ka mashtruar të dëmtuarin duke e vënë në lajthim se e ka bërë 

rezervimin në hotelin e lartcekur, duke e shtytë të dëmtuarin që të bëjë pagesën e rezervimit në 

shumën prej 6.350 €, në dëm të pasurisë së tij. Mirëpo, pas që i dëmtuari me familjen e tij ka 

shkuar në hotelin “Titanik Delix”, ka rezultuar se pagesa në emër të rezervimit të hotelit nga ana 

e të akuzuarës nuk ishte bërë në llogarinë e hotelit, për çka i dëmtuari ishte njoftuar nga ana e 

personelit të hotelit “Titanik Delix”, se i dëmtuari nuk është i evidentuar në sistemin kompjuterik 

të rezervimeve. Po ashtu e akuzuar, duke e shfrytëzuar pozitën e saj si pronare e agjencionit 

turistik “........ .....”, kishte vazhduar me veprimet e saj të kundërligjshme, në atë mënyrë që të 

dëmtuarit Xh.K. dhe Xh.K.1 , me qëllim të rezervimit të pushimeve verore me anëtarët e familjes, 

në atë mënyrë që i dëmtuari Xh.K.1 pasi që kishte shkuar në lokalin e të akuzuarës, për rezervime 

të  hotelit “Fome Residencë Resort” të Turqisë mirëpo e akuzuara me qëllim të përfitimit material 

të kundërligjshëm për vete duke i fshehur faktet, i ka mashtruar të dëmtuarit duke i vënë në 

lajthim se e ka bërë rezervimin e hotelit të lartcekur, duke i shtytë të dëmtuarit që të bëjnë edhe 

pagesën e rezervimit në shumën prej 2.880 €, në dëm të pasurisë së tyre, mirëpo përkundër 

rezervimit të hotelit, udhëtimi nuk ishte realizuar, pasi që një natë para rezervimit e akuzuara e 

kishte njoftuar të dëmtuarit se fluturimi për destinacionin e caktuar ishte shtyrë për kohë të 

pacaktuar, duke mos dhënë informata se kur mund të realizohet udhëtimi i paraparë sipas datës së 

rezervimit. Në anën tjetër, e akuzuara duke vazhduar me veprimet e saja të kundërligjshme, tani 

duke e shfrytëzuar marrëveshjen paraprake që e kishte me agjencionin turistik “... ..... ...... ........”, 

si agjente e shitjes, në atë mënyrë që të dëmtuarën N.A., punëtore në këtë agjencion, e akuzuara 

duke e shfrytëzuar bashkëpunimin më të hershëm me të dëmtuarën e vë në lajthim duke i fshehur 

faktet, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm pasuror për vete, e shtytë të dëmtuarën që të 

veprojë në dëm të pasurisë së saj, duke kërkuar nga ajo që të bëjë rezervimin e biletave për 23 

persona – studenta në hotelin “Sunfire Beach” të Antalya – Alanya të Turqi, në shumën prej 

7.931 €, pa e bërë pagesën e plotë të dëmtuarës, me premtimin se shumën e mbetur do të paguajë 

në afate sa më të shkurt. Mirëpo për kundër insistimit nga ana e të dëmtuarës që e akuzuara të e 

paguajë pjesën e mbetur për rezervimin e biletave, e akuzuara nuk ia paguan shumën prej 4.000 

€, për të cilën shumë të dëmtuarës ia ndalin nga rroga e saj. Të gjitha këto fakte vërtetohen gjatë 

shqyrtimit kryesore nga provat të cilat janë administruar siç janë deklarata e dëmtuarve. Po ashtu 

në këtë drejtim flasin edhe provat materiale siç janë biletat e agjencionit turistik “........ .....” në 

....... , lëshuar në emër të dëmtuarit H.P. , bileta e lëshuar në emër të Xh.K.1 dhe Xh.K. me datë 

18.07.2013, në të cilën figuron shuma e parave të cilat janë paguar nga ana e të dëmtuarve, tre 

fletëpagesat të cilat janë paguar në Bankën “Raiffeisen” me datë 01.07.2013, 04.07.2013 dhe 

09.07.2013, biletat e studentëve të cilat kanë udhëtuar për në hotelin “Sunfire Beach” janë lëshuar 

të akuzuarës S.K. nga ana e agjencioni SHPK “... ..... ....... ........”, njoftimi për mes adresës 

elektronike e cila është lëshuar në Kroaci dhe atë me datë 03.07.2013, konfirmimi i Bankës 

Raiffeisen e cila tregon se ky obligim – transfer nuk është realizuar. Pra në këtë rast gjykata ka 

vërtetuar përgjegjësinë penalo juridike të akuzuarës, pasi që e akuzuara ka qenë e vetëdijshme se 

me veprimet e saj të kundërligjshme, duke i fshehur faktet i ka mashtruar të dëmtuarit duke i 

shtytur që të veprojnë në dëm të pasurisë së tyre, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm 

pasurore për vete.    

 

 Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin gjykata i morri parasysh të gjitha rrethanat në 

kuptim të nenit 73 të KPK, të cilët ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, në rastin konkret 

gjykata si rrethanë rënduese morri parasysh faktin se e akuzuara është përsëritëse e veprave 

penale të kësaj natyre, pasi që veprat penale ka kryer në kontinuitet, po në këtë gjykatë janë në 
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zhvillim e sipër edhe disa procedura penale të kësaj natyre e që për gjykatën kjo konsiderohet si 

fakt shumë i rëndësishëm me çfarë edhe shihet karakteri i saj personal. Ndërsa si rrethana 

lehtësuese morri parasysh faktin se e akuzuara ka pranuar fajësinë për veprën penale nën I. të 

dispozitivit të akgjykimit, ka pasur sjellje korrekte para organeve të drejtësisë gjatë zhvillimit të 

procedurës, është e gjendjes së varfër ekonomike – pasi që është pa punë dhe jeton me prindërit e 

saj e cila mjetet finaciare siguron nga pensioni i tyre, andaj bazuar në të gjitha këto gjykata i 

shqiptoj dënimet si në shqiptim të këtij aktgjykimi duke menduar se dënimet e shqiptuar i 

përgjigjen shkallës së përgjegjësisë së saj dhe se me këto dënime do të arrihet qëllimi i dënimit që 

në të ardhmen të përmbahen nga veprimet e tilla, me bindje se këto dënime janë proporcionale 

me peshën e veprave penale për të cilat e akuzuara është shpallur fajtor. Pra veprat penale janë 

kryer me dashje pasi që e akuzuara ka dëshiruar shkaktimin e dëmit të dëmtuarve, ka ditur dhe ka 

dëshiruar shkaktimin e pasojës juridike, me qëllim të pasurimit të kundërligjshëm. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e dëmtuarve në kontest të rregullt civil për realizimin e kërkesës 

pasurore juridike, gjykata e morri konform nenit 463 par.1 e 2 të Kodit të Procedurës Penale të 

Republikës së Kosovës. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë në kuptim të nenit 453 par.1 të 

Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 

 

 Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.780/2014 të datës 18.03.2016 

                                                                                                                                                                                        

    B. Profesional                                          Gjyqtarja  

    Arlind Sharani                                                                                                   Teuta Krusha  

         

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat pre15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet  kësaj gjykate. 


