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Numri i lëndës: 2019:228618 

Datë: 15.09.2020 

Numri i dokumentit:     01114111 

 

                                                                                                                        PKR.nr.89/19 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti për Krime të Rënda, , 

kryetarja e trupit – gjyqtarja Ajser Skenderi me anëtarët e trupit – gjyqtarët: Xheladin Osmani 

dhe Luan Berisha, me bashkëpunëtorin profesional Arlind Sharani, në çështjen penale kundër 

të akuzuarit A.A nga Prizreni, për shkak të veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo i 

autoritetit zyrtar nga neni 414 par. 1 lidhur me par. 3 nënpar. 3.2 të KPRK-së, duke vendosur 

sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren – Departamenti për Krime të Rënda 

PP/I.nr.149/19 të datës 29.10.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në prezencën e 

Prokurorit të Shtetit Mehdi Sefa, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij av. H.K, me datën 

11.09.2020, muarr dhe publikisht e shpalli,ndërsa me datën 15.09.2020 e përpiloi këtë: 

 

 

                                                    A K T G J Y K I M 

 

  

I akuzuari: 

 

A.A nga i ati Sh, dhe e ëma B. e vajzërisë L., i lindur me datën ..., në Dragash, tani me 

banim në Prizren në Rr.“...“ pn, e ka të kryer shkollën e mesme, zyrtarë policor në pikën 

kufitare-..., i martuar, babë i ... fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptarë-shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

 

                                  

ËSHTË FAJTOR 

 

      I. Se me datë 05.06.2019 diku rreth orës 12:53 minuta, në pikën kufitare të ..., në cilësinë e 

zyrtarit policor, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtarë nuk i përmbush me dashje 

detyrën e tij zyrtare dhe bie në ndesh me ligjin e aplikueshëm dhe udhëzimin administrativ UA 

05-2017, me qëllim të përfitimit të çfarëdo dobie për personat tjerë të cilët kanë kaluar kufirin 

për në Kosovë nga Republika e Shqipërisë, në atë mënyrë që gjer sa ishte në detyrë në PKK të 

... ka lejuar veturën e markës “Opel Zafira” ngjyrë e kaltër me targa ... i cili drejtohej nga E.C 

së bashku me personat të huaj punëtor teknik të Ambasadës së Kuvajtit në Shqipëri që të hy 

nga Republika e Shqipërisë për në Kosovë në kundërshtim me procedura kufitare pa 
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dokumentacion adekuat të udhëtimit, pa pasaportë dhe pa vize, duke mos kryer kontrollin 

kufitarë, evidentimin dhe verifikimin e tyre sipas ligjeve të Kosovës. 

 

 -Këso dore ka kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit zyrtarë nga 

neni414 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 3 nënparagrafi 3.2 të KPRK. 

 

           Andaj, gjykata konform dispozitave të nenit 7, l7, 38, 42, 43, 44, 69, në lidhje  me nenin 

414 par.1 lidhur me par.3 nënparagr.3.2 të KPRK-së, e   

  

 

GJ Y K O N 

 

 

        Me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 5 (pesë) muajve. 

             

         Konformë nenit 44 të KPRK në pajtim me propozimin e mbrojtësit dhe të dënuarit,  

dënimi me burgim i zëvendësohet me dënim me gjobë ashtu që i shqiptohet dënimi me gjobë 

në shumën prej 1.500€ (njëmijë e pesëqind)euro të cilin dënim me gjobë është i obliguar që ta 

paguaj në afat prej 15 ditëve pas plotëfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Obligohet i akuzuari, që në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 50 

(pesëdhjetë) euro, si dhe 50 euro në emër të programit për kompensimin e viktimave të krimit, 

në afat prej l5 ditëve pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.  

 

     

                 A r s y e t i m  

 

 

Prokuroria e Shtetit në Prizren – Departamenti për Krime të Rënda, kësaj gjykate ka 

parashtruar aktakuzën PP/I.nr.149/19 të datës 29.10.2019, kundër të akuzuarit A.A, se ka kryer 

veprat penale keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit zyrtarë, nga neni 414 par. 1 lidhur me par. 

3 nënpar. 3.2 të KPRK-së. Më datën 10.09.2020, Prokuroria e Shtetit në Prizren ka parashtruar 

edhe marrëveshjen e arritur mbi pranimin e fajësisë me të akuzuarin.  

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor, Prokurori i Shtetit Mehdi Sefa, pas leximit të aktakuzës dhe 

marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, ka propozuar që marrëveshja mbi pranimin e fajsisë të 

aprovohet në tërësi nga gjykata dhe të akuzuarit ti shqiptojë dënimin e rekomanduar si në pikat 

e marrëveshjes, duke theksuar se i akuzuari A.A së bashku me mbrojtësin e tij pas negocimit të 

marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë, ka pranuar fajësinë për veprën penale të përshkruar si në 

dispozitiv, fajësinë e ka pranuar pa kurrfarë presioni, duke kuptuar njëherit edhe pasojat e 

pranimit të fajësisë, marrëveshja e realizuar tërhek në vehte favoret për të dyja palët.  

 

I akuzuari A.A, e ka pranuar fajësinë për veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo i 

autoritetit zyrtarë, nga neni 414 par. 1 lidhur me par. 3 nënpar. 3.2 të KPRK-së dhe ka cekur se 

me prokurorinë e shtetit ka arritur marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë dhe se marrëveshjen 

mbi pranimin  e fajësisë e ka lidhur me vullnetin e lirë pas konsultimit me mbrojtësin e tij pa 

kurrfarë presioni dhe kërcënimi, paraprakisht është pajtuar me pasojat e pranimit të fajësisë dhe 

marrëveshjes së lidhur, i pranon në tërësi pikat e marrëveshjes si dhe dënimin e rekomanduar 

nga ana e Prokurorisë së Shtetit. 
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Mbrojtësi i të akuzuarit A.A, avokat H.K ka theksuar se me prokurorin e çështjes pas 

negocimit kanë arritur marrëveshjen konform nenit 233 të KPP, me vullnetin e këtu të 

akuzuarit, duke e njoftuar për favoret edhe mos mundësinë e ankimimit të aktgjykimit eventual 

pas pranimit të marrëveshjes nga ana e gjykatës dhe konsideron se janë plotësuar kushtet për 

shqyrtimin e kësaj marrëveshje të arritur ndërmjet tyre.  

 

           Në shqyrtimin gjyqësor pasiqë i akuzuarit A.A, ka pranuar fajësinë për veprën penale 

keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit zyrtarë, nga neni 414 par. 1 lidhur me par. 3 nënpar. 3.2 

të KPRK-së, andaj, edhe gjykata e ka aprovuar pranimin e fajësise dhe marrëveshjen e arritur 

mbi pranimin e fajësisë, i cili pranim është bërë konformë nenit 233 par. l8 të KPP, i akuzuari e 

ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajsisë, pranimi i fajsisë është bërë  vullnetarisht 

pas konsulltimeve me mbrojtësit e tij, pranimi i fajsisë mbështetet në fakte dhe prova materiale 

të rastit konkret dhe se nuk ekziston asnjë nga rrethanat e parapara në nenin 253 par.2. të KPP 

dhe se gjykata ka vërtetuar se në veprimet e të akuzuarit formohen elementet qenësore të 

veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit zyrtarë, nga neni 414 par. 1 lidhur me par. 

3 nënpar. 3.2 të KPRK-së, pasiqë i pandehuri A.A, me datë 05.06.2019 diku rreth orës 12:53 

minuta, në pikën kufitare të Vërmicës, në cilësinë e zyrtarit policor, duke shfrytëzuar detyrën 

apo autoritetin zyrtarë nuk i përmbush me dashje detyrën e tij zyrtare dhe bie në ndesh me 

ligjin e aplikueshëm dhe udhëzimin administrativ UA 05-2017, me qëllim të përfitimit të 

çfarëdo dobie për personat tjerë të cilët kanë kaluar kufirin për në Kosovë nga Republika e 

Shqipërisë, në atë mënyrë që gjer sa ishte në detyrë në PKK të ... ka lejuar veturën e markës 

“Opel Zafira” ngjyrë e kaltër me targa ... i cili drejtohej nga E.C së bashku me personat të huaj 

punëtor teknik të Ambasadës së Kuvajtit në Shqipëri që të hy nga Republika e Shqipërisë për 

në Kosovë në kundërshtim me procedura kufitare pa dokumentacion adekuat të udhëtimit, pa 

pasaportë dhe pa vize, duke mos kryer kontrollin kufitarë, evidentimin dhe verifikimin e tyre 

sipas ligjeve të Kosovës,për çka edhe gjykata e shpalli fajtor dhe ia shqiptoi dënimin si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi,pasiqë paraprakisht vërtetoi se është penalo-juridikisht përgjegjës. 

 

Me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin konformë nenit 38 të KP, përkitazi me 

llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në të njëjtin 

duke marrë parasysh qëllimin e dënimit, të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në zbutjen apo 

rritjen e dënimit, shkallën e përgjegjësisë, motivet nga të cilat është kryer vepra penale, prej 

rrethanave lehtësuese morri parasysh faktin se i akuzuari e ka pranuar  fajësinë  dhe kanë  

arritur marrëveshje mbi pranimin e fajësisë, mbajtjen korrekte të tij në gjykim, pendimin dhe 

shprehjen e keqardhjes nga i akuzuari, gjendjen e tij familjare dhe ekonomike. Pasiqë rrethana 

rënduese nuk gjeti, andaj është mendimi i gjykatës që dënimi i shqiptuar do ta arrij qëllimin e 

vet konformë nenit 38 të KP, se dënimi i shqiptuar është në harmoni me intenzitetin e dëmtimit 

të vlerës së mbrojtur,si dhe me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit dhe se do të 

mundësoj një balans të drejtë në mes të kërkesave që të akuzuarit ti mundësohet risocializimi 

dhe kërkesës së shoqërisë që ai dënim me peshën e tij të ketë karakter të përgjithshëm 

parandalues nga kryerja e veprave penale, të shprehë gjykimin  shoqëror për veprën penale, 

ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit të respektimit të ligjit. Gjykata, është e mendimit se 

dënimi i shqiptuar të akuzuarit është në shërbim të preventivës së përgjithshme, posaçërisht të 

asaj të posaçme, se do të ndikoj në forcimin e moralit të shoqërisë, përgjegjësisë dhe disiplinës 

së qytetarëve dhe se me këtë dënim do të mund të arrihet qëllimi i dënimit në të gjitha 

segmentet e saj.  
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Nga të lartëcekurat u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale, është marrë konformë nenit 450 par.2 pika 2. 6 

në lidhje me nenin 453 par.l.  të KPP. 

 

 

                                         GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA ,  

 

2019:228618, 15.09.2020 

 

                             

 

 

B. Profesional                                                                        Kryetarja e trupit gjykues 

Arlind Sharani                                                                                Ajser Skenderi 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Pasiqë palët me të drejtë ankese kanë heqë dorë nga e drejta 

e ankesës, andaj, ky aktgjykim me ditën e shpalljes më datën 11.09.2020 bëhet i 

plotëfuqishëm.  

 

 

 

 

 

 


