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Numri i lëndës: 2022:045647 

Datë: 23.03.2023 

Numri i dokumentit:     04114520 

 

PKR.nr.91/2022 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

      GJYKATA THEMELORE GJAKOVË, Departamenti për Krime të Rënda, gjyqtari 

Sulltan Dobraj – kryetar i trupit gjykues, gjyqtarët Ilir Rashkaj dhe Diana Sina anëtarë 

të trupit gjykues me pjesëmarrjen e sekretares juridike Nushe kadrija, në çështjen 

penale kundër të pandehurit M. L. nga fshati . . ., Komuna Gjakovës, për veprën penale 

keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me par.2. pika 2.1 

të KPRK-së, duke vendosur lidhur me aktakuzën e Prokurorisë Themelore në Gjakovë, 

me numër PP/I.nr.62/22 të datës 28.06.2022, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur me datë 

01.03.2023, me pjesëmarrjen e prokurores së shtetit Deshire Jusaj, të pandehurit dhe 

mbrojtësit të tij av. Besnik Haxhijonuzi, me datë 06.03.2023 mori dhe publikisht shpalli, 

ndërsa me datë 23.03.2023 përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

M. L., nga i ati A. dhe nëna Sh. e gjinisë H., data e lindjes . . . në fshatin . . ., 

Komuna e Gjakovës, identifikohet me numër personal . . ., ka të kryer fakultetin juridik, 

i martuar, zyrtar i gjendjes civile në fshatin . . ., Komuna e Gjakovës, shqiptar, shtetas i 

Republikës të Kosovës. 

 

Ë S H T Ë F A J T O R 

Për shkak se: 

   

Me datë 12.10.2018, në cilësinë e zyrtarit administrativ të Zyrës për Gjendje 

Civile në fshatin . . ., Komuna e Gjakovës, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar 

nuk i ka përmbushur dhe i ka tejkaluar kompetencat e tij të parapara me ligj, ashtu që 

me qëllim që vetës apo tjetrit ti sjellë përfitim të kundërligjshëm, duke vepruar në 

kundërshtim me Ligjin nr.04/L-215, neni 29 dhe Udhëzimit Administrativ nr.05/2017, ka 

fut në sistem personin S. T., nga fshati . . ., Komuna e Gjakovës, ku ka bërë gjenerimin 

e numrit personal, me çka i ka mundësuar në këtë mënyrë pajisjen me dokumente nga 

zyra e gjendjes civile, ku pas kërkesës se Ambasadës Britanike në Tiranë, drejtuar ZGJ 

Civile në Gjakovë për verifikimin e të dhënave për S. T., ka rezultuar se personi i tillë 
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nuk është banor, konkretisht nuk është shtetas i Republikës së Kosovës, e as prindërit 

e tij A.dhe N. T. nuk kanë qenë të regjistruar.  

 

-Me çka ka kryer veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtare 

nga neni 422 prg.1 lidhur me par.2. pika 2.1 të KPRK-së. 

 

         Andaj, gjykata në kuptim të nenit 3 te KPPK 06/L-074, neneve 7, 17,21, 41, 45, 

46, 47, 62 paragraf 2 nën paragraf 2.3 lidhur me nenin 66, 73, 74, 76, nenit 422 prg.1 

lidhur me par.2. pika 2.1 të KPRK-së, neneve 358, 359, 360, 364, 453, 464 te KPPK-

se, të akuzuarin e:  

 

G J Y K O N 

 

ME DËNIM ME BURGIM 

 

I. I shqipton DËNIMIN ME BURGIM, në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muaj. 

 

II. Dënimi me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muaj me pëlqimin e të 

pandehurit i zëvendësohet në dënim me gjobë në shumë prej 2,600.00 (dymijë 

e gjashtëqind) euro, e cila gjobë duhet te paguhet ne afat prej 3 (tre) muaj nga 

dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë. 

 

III. Nëse i dënuari nuk dëshiron ose nuk mund ta paguaj gjobën, gjykata mund ta 

zëvendësoi dënimin me gjobë në shumë prej 2,600.00 (dymijë e gjashtëqind) 

euro, në dënim me burgim në kohëzgjatje prej njëqind e tridhjete (130) ditësh, 

duke llogaritur për një ditë burgim të barabartë me 20 euro të gjobës. 

 

IV. I shqiptohet dënimi plotësues ndalimi i ushtrimit të profesionit në administratën 

publike ose në shërbimin publik në kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve duke filluar nga 

dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë. 

 

V. Anulohet veprimi i caktuar juridik – vendimi me të cilin është regjistruar në 

sistemin e gjendjes civile personi S. T. i lindur me datë 05.05.1981 në fshatin, . 

. ., Komuna e Gjakovës, me numër personal 1252028389, i biri i A. dhe nënës 

N.,  

 

VI. Detyrohet i pandehuri, që ti paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësor, në shumën 

prej 50 (pesëdhjetë) euro, si dhe për kompensimin e viktimave të krimit shumën 

prej pesëdhjetë (50) euro, të gjitha këto në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve, 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, ndërsa për shpenzime tjera të 

procedurës penale gjykata do të vendos me aktvendim të veçantë nëse gjen 

shpenzime të tilla. 
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A r s y e t i m 

 

      Prokuroria Themelore në Gjakovë me aktakuzën PP/I.nr.62/22 të datës 28.06.2022, 

ka akuzuar M. L. nga fshati . . ., Komuna e Gjakovës, për veprën penale keqpërdorim i 

pozitës apo autoritetit zyrtare nga neni 422 prg.1 lidhur me par.2. pika 2.1 të KPRK-së, 

ka propozuar të caktohet shqyrtimi gjyqësor kundër të njëjtit, të administrohen provat e 

duhura e me në fund i njëjti te shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

 

Gjykata në bazë të nenit 3 të KPPK 06/L-074 ku është paraparë zbatimi i ligjit 

më të favorshëm ndaj të pandehurit në kohën e gjykimit, ka vendosur dhe e ka zbatuar 

Kodin Penal të Republikës së Kosovës- KODI NR. 04/L-082, si ligji më i favorshëm për 

të pandehurin 

 

       Gjykata Themelore ne Gjakovë me datë 01.03.2023 ka caktuar dhe ka mbajtur 

shqyrtimin gjyqësor ku pas leximit të aktakuzës i pandehuri e ka pranuar fajësinë, të 

cilin pranim fajësie gjykata e ka pranuar me aktvendim ne procesverbal të shqyrtimit 

gjyqësor konform nenit 322 lidhur me nenin 241 të KPPK-ës.  

          

 Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se “me vetë faktin e 

pranimit të fajësisë së të akuzuarit në këtë shqyrtim gjyqësor dispozitivi i aktakuzës për 

veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1.lidhur 

me par.2 pika 2.1 të KPRK-së, është argumentuar në ligj. pranimin e fajësisë të veprës 

penale me të cilën është ngarkuar këtu i pandehuri u bë në mënyrë të vullnetshme pas 

konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij e i cili pranim i fajësisë ka mbështetje 

të plotë në provat me të cilat është mbështet aktakuza. Andaj të gjitha provat së bashku 

dhe pranimi i fajësisë së këtu të pandehurit, vërtetuan veprimet përgjegjëse të tij në 

raport me veprën penale për të cilën edhe është akuzuar, për çka edhe gjykatës i kërkoi 

që i njëjti të shpallet fajtor, të përgjigjet penalisht ashtu siç është propozuar në aktakuzë 

dhe të obligohet në shpenzimet e procedurës penale, sa i përket rrethanave lehtësuese 

i propozoi gjykatës që të merr parasysh pranimin e fajësisë si rrethanë lehtësuese kurse 

tek rrethanat rënduese të vlerësoi keqpërdorimin e detyrës në kuadër të detyrave të tij, 

nuk propozoi caktim të seancës për caktim të dënimit”. 

 

Av. Besnik Haxhijonuzi në fjalën përfundimtare ka deklaruar: “se i mbrojturi im ka 

pranuar fajësinë për veprimet e bëra për çka edhe i vihet në barrë. Por lusim gjykatën 

që me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit të merr për bazë të gjitha 

rrethanat lehtësuese, e në radhë të parë si rrethanë tejet lehtësuese ta merr pranimin e 

fajësisë. Përveç tjerash kërkojmë që të merren parasysh edhe rrethanat tjera 

lehtësuese në vijim, sjellja korrekte e të mbrojturit time gjatë të gjitha fazave para 

penale, pendimi i thellë për veprimin e bërë, betimin dhe zotimin e tij se në të ardhmen 
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do të përmbahet nga përsëritja e veprimeve të tilla apo të ngjashme inkriminuese, se 

është njeri familjarë ku jeton në bashkësi prej 11 anëtarëve dhe është mbajtës i vetëm 

i familjes së tij, se është hera e parë në jetë e tij që ka ra ndesh me ligjin. Prandaj 

kërkojmë nga gjykata që këto rrethen lehtësuese ti merr parasysh. Përveç tjerash të 

merr për bazë edhe dispozitat ligjore me të cilat është përcaktuar kufiri i zbutjes së 

dënimit, nuk propozoi caktim të seancës për caktim të dënimit”.  

  

I pandehuri në fjalën përfundimtare ka deklaruar se “e mbështet deklarimin e 

mbrojtësit të tij”. 

 

Gjykata me pranimin e fajësisë ne tërësi e ka vërtetuar këtë gjendje faktike se: 

 

I pandehuri me datë 12.10.2018, në cilësinë e zyrtarit administrativ të Zyrës për 

Gjendje Civile në fshatin . . ., Komuna e Gjakovës, duke shfrytëzuar detyrën apo 

autoritetin zyrtar nuk i ka përmbushur dhe i ka tejkaluar kompetencat e tij të parapara 

me ligj, ashtu që me qëllim që vetës apo tjetrit ti sjellë përfitim të kundërligjshëm, duke 

vepruar në kundërshtim me Ligjin nr.04/L-215, neni 29 dhe Udhëzimit Administrativ 

nr.05/2017, ka fut në sistem personin S. T., nga fshati . . ., Komuna e Gjakovës, ku ka 

bërë gjenerimin e numrit personal, me çka i ka mundësuar në këtë mënyrë pajisjen me 

dokumente nga zyra e gjendjes civile, ku pas kërkesës së Ambasadës Britanike në 

Tiranë, drejtuar ZGJ Civile në Gjakovë për verifikimin e të dhënave për S. T., ka 

rezultuar se personi i tillë nuk është banor, konkretisht nuk është shtetas i Republikës 

së Kosovës, e as prindërit e tij A.dhe N. T.nuk kanë qenë të regjistruar.  

 

    Gjykata paraprakisht të pandehurit i ka sqaruar natyrën dhe pasojat e pranimit te 

fajësisë dhe e ka udhëzuar se me pranimin e fajësisë i njëjti do të shpallet fajtorë për 

veprën penale të lartcekur, do ti shqiptohet sanksioni i paraparë me ligj, dhe se nuk do 

të këtë procedurë të provave. 

 

     Këtë gjendje faktike gjykata e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë që ka bërë i 

pandehuri i cili i ka pasur te njohura natyrën dhe pasojat e pranimit te fajësisë, dhe ne 

mënyrë vullnetare, me vetëdije, pa ndonjë detyrim, mashtrim apo lajthim e ka pranuar 

fajësinë për veprën penale e cila i vihet ne barre, i cili pranim fajësie mbështetët në 

faktet e çështjes qe përmban aktakuza, ne materialet e prezantuara nga prokurori i 

shtetit, dhe se aktakuza nuk përmban asnjë shkelje ligjore ose gabime faktike.   

 

  Gjykata duke u kujdesur zyrtarisht ne kuptim te nenit 251 te KPP-ës nuk ka gjetur 

ndonjë prove te pa pranueshme dhe gjithashtu është vërtetuar se i pandehuri e ka 

kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit te fajësisë konform nenit 322 lidhur me nenin 

241 dhe 242 të KPP-së, ndërsa pranimi i fajësisë është bërë në mënyre vullnetare, 

andaj kjo gjykatë ka ardhur në përfundim se në veprimet e të pandehurit janë formuar 

te gjitha elementet e figurës së veprës penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit 

zyrtare nga neni 422 prg.1 lidhur me par.2. pika 2.1 të KPRK-së, ka konstatuar se i 

pandehuri ka qenë i vetëdijshëm për veprimet e ndërmarra, i ka dashur ato veprime dhe 
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pasojën e shkaktuar e ka dëshiruar, për veprimet e tilla të cilat përmbushen elementet 

e veprës penale të lartcekur, është përgjegjës, andaj gjykata ka vendosur dhe të 

pandehurin e ka shpallur fajtor për ketë vepër penale, i ka shqiptuar sanksionin penal 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

Gjykata në bazë të nenit 41 te KPRK-së ka vlerësuar se dënimi i shqiptuar është 

në përputhje me shkallen e përgjegjësisë penale të pandehurit, shkallen e 

rrezikshmërisë shoqërore, dhe ne këtë mënyrë do te ndikoj në arritjen e qëllimit të 

dënimit që parashihet në nenin 41 të KPRK-së, si masë për parandalimin e të 

pandehurit por edhe si masë për parandalimin e personave të tjerë si kryes potencial të 

veprave penale nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, të shpreh gjykimin 

shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin 

e ligjit. 

 

Gjykata në bazë të nenit 47 të KPRK-së menjëherë pas shpalljes së aktgjykimit 

dhe me pëlqimin e personit të dënuar i ka zëvendësuar dënimin me burgim në 

kohëzgjatje prej gjashtë (6) muaj, në dënim me gjobe në shumë prej 2,600.00 (dymijë 

e gjashtëqind) euro, e cila gjobë duhet të paguhet në afat prej 3 (tre) muaj nga dita kur 

ky aktgjykim të merr formën e prerë. 

 

Gjykata në bazë të nenit 46 paragraf 3 të KPRK-së ka vendosur se nëse i dënuari 

nuk dëshiron ose nuk mund ta paguajë gjobën, gjykata mund ta zëvendësoi dënimin 

me gjobë në shumë prej 2,600.00 (dymijë e gjashtëqind) euro, në dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej njëqind e tridhjete (130) ditësh, duke llogaritur për një ditë burgim të 

barabartë me 20 euro të gjobës. 

 

     Gjykata në bazë te nenit 73 lidhur me nenin 74 te KPRK-së, me rastin e vendosjes 

lidhur me lartësinë e dënimit gjykata i ka vlerësuar te gjitha rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese, të cilat mund të ndikojnë në lartësinë dhe llojin e dënimit ndaj të pandehurit. 

 

 Kështu si rrethana lehtësuese gjykata në bazë të nenit 73 paragraf 3 nën 

paragraf 3.6 te KPRK-së ka gjetur se i pandehuri e ka pranuar fajësinë, pastaj kërkim 

falja nga ana e të pandehurit, ndërsa si rrethanë renduese gjykata nuk e ka gjetur. 

 

Gjykata në bazë të nenit 62 paragraf 2 nën paragraf 2.3 lidhur me nenin 66 të 

KPRK-së i ka shqiptuar dënimin plotësues ndalimi i ushtrimit te profesionit në 

administratën publike ose ne shërbimin publik ne kohëzgjatje prej 2 (dy) viteve duke 

filluar nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë, e këtë dënim plotësues gjykata 

i ka shqiptuar duke u bazuar në faktin se i pandehuri duke e shfrytëzuar pozitën zyrtare 

të punës që kishte e ka kryer edhe veprën penale si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata në bazë të nenit 464 ka vendosur dhe e ka anuluar veprimin e caktuar 

juridik – vendimin me të cilin është regjistruar në sistemin e gjendjes civile personi S. T. 

i lindur me datë 05.05.1981 në fshatin . . ., Komuna e Gjakovës, me numër personal . . 
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., i biri i A. dhe nënës N., sepse regjistrimi i personit S. T. me te dhëna tjera si me lartë 

është bërë në mënyrë të kundërligjshme dhe është si pasojë e kryerjes së veprës 

penale të cilën e ka kryer i pandehuri. 

  

 Gjykata në bazë të nenit 453 te KPP-së e ka obliguar të pandehurin që gjykatës 

ti paguaj shumën prej 50 euro në emër të paushallit gjyqësor, të cilat duhet ti paguan 

në afat prej 15 ditësh nga dita që ky aktgjykim të merr formën e prerë, ndërsa për 

shpenzime tjera të procedurës penale gjykata do të vendos me aktvendim të veçantë 

nëse gjen shpenzime të tilla. 

  

 Gjykata në bazë të neni 36 paragraf 3 nën paragraf 3.2 te ligjit nr.05/L-036 për 

kompensimin e viktimave e ka obliguar te pandehurin në emër të fondit për 

kompensimin e viktimave të krimit të paguaj shumën 50 euro të cilat duhet ti paguan në 

afat prej 15 ditësh nga dita që ky aktgjykim të merr formën e prerë. 

     

Duke u bazuar ne te lartcekurat u vendos si ne dispozitiv. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

PKR.nr.91/2022 të datës 23.03.2023 

 

Sekretarja juridike:      Kryetari i trupit gjykues: 

Nushe Kadrija       Sulltan Dobraj 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE :Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa në afat prej 30 (tridhjetë) 

ditësh nga dita e pranimit të kopjes së këtij aktgjykimi, drejtuar Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, përmes Gjykatës Themelore në Gjakovë.  
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