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Numri i lëndës: 2018:011223 

Datë: 25.01.2019 

Numri i dokumentit:     00212566 

             P.nr.674/17 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL Sipas gjyqtarit Refki  Piraj, me pjesëmarrjen e procesmbajtësit Halime 

Nixha  në lëndën penale kundër të pandehures S.S nga Suhareka, me numër personal  ,  për 

shkak te veprës penale falsifikim i veprës penale nga neni 398 par.2-1 -31 KP dhe veprës 

penale legalizim i përmbajtjes se rreme nga neni 403 par.1 lidhur me nenin 31  të Kodit Penal 

të Republikës së Kosovës Nr.04/L-082 (KPRK), duke vendosur sipas aktakuzës së Prokuroria 

Themelore Prizren  - Departamenti i përgjithshëm nr. PP/II.nr.233-3/15 , të datës 27.03.2017 

në  praninë e Prokurorit të Shtetit Fatos Ajvazi  të pandehurit S.S, me datë 08.01.2019 mori, 

këtë: 

 

A K T G J Y K I M 
 

E akuzuara:  

S.S, nga i ati A. dhe e ema R., e lind. Th., e lindur me dt...., ne Istog, me banim ne fsh. ... 

Komuna e Suharekës, me profesion avokate, e martuar ka te kryer fakultetin juridik e gjendjes 

se mesme ekonomike shqiptare, shtetase e Republikës se Kosoves.  

 

LIROHET NGA AKUZA 

           Sepse: 

 I. Me dt.20.03.2013, në kohë të pacaktuar në Suharekë, përpilojnë dokumentin e 

falsifikuar me qellim te shfrytëzimit te atij dokumenti si origjinal, ne atë mënyrë qe i pandehuri 

i pare A.K si porositës shërbimit dhe e pandehura e trete S.S ne cilësinë e avokates, përpilojnë 

kërkesën per ndërrimin e mërit H. ne F. ne Drejtorine epr Administratë dhe inspekcion – Bordi 

per regjistrim e shërbimit te gjendjes civile ne Suhareke, pa prezencën, dijen dhe pëlqimin 

konkret ne autorizim te dëmtuarës F.K dnga fsh. ..., KK Malisheve, ndërsa e pandehura e dyte 

H.K  me dije per dokumentin e falsifikuar i origjinal pas aktvendimit te lëshuar te Shërbimit te 

Gjendjes Civile me nr. ...-nr.... te dt. ..., krejt këto veprime bëhen me qellim te fitimit te drejtës 

se lejes se qëndrimit ne Gjermani te H.K me identitet te F.K përndryshe bashkëshortja e A.Kt.  
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 - Këso dore do te kishte kryer veprën penale falsifikim i dokumentit nga neni 398 

par.20-1 lidhur me nenin 31  te  KP.-se.  

 

 II. me date 20.03.2013, ne kohe te pacaktuar ne Suharekë, vene ne lajthim organin 

kompetent- Drejtorinë per Administrate dhe Inspekcion - bordi për regjistrim e shërbimit te 

gjendjes civile ne Suhareke, qe ne një regjistër apo libër te vërtetoj ne çështje te pa vërtetë, te 

paraparë për te shërbyer si prove ne nje çështje ligjore, ne ate mënyrë qe te padnehurit se 

bashku plotësojnë kërkesën për korrigjim ndërrim te emrit te dëmtuarës F.K nga Suhareka ne 

H. pa prezencën, dijen dhe pëlqimin e saj, me çrrastë e pandehura e trete S.S e nënshkruan 

kërkesën dhe dokumentacionin e dorëzon ne shërbimin e gjendjes civile ashtu qe Drejtoria për 

administrim dhe inspekcion te bordit për regjistrime shërbimi i gjendjes civile nr.... nr. ... ne 

Suhareke me t. 02.04.2013, merr aktvendim duke lejuar ndërrimin e emrit personal prej F. ne 

H. e te dëmtuarës F.K e lindur me ... ne fsh. ... KK Malisheve.  

 

 - Këso dore do te kishte kryer veprën penale legalizim i përmbajtjes se rreme nga neni 

403 par.1 lidhur me nenin 31 te KP-së.  

 

 - Nuk është provuar se  e akuzuara ka kryer veprën penale . 

 

 E dëmtuara F.K nga fsh. ... Komuna e Drenasit,  për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike udhëzohet ne kontest civil.  

 

 Shpenzimet e procedurës penale bijne ne ngarkesë te mjeteve buxhetore.  

 

 

A r s y e t i m 

 

 

 Prokuroria Themelore ne Prizren ka paraqitur aktakuzën PP.nr.233-3/15-I, të 

dt.27.03.2017  kundër te akuzuarve A.K, H. K. dhe S.S, për shkak të veprës penale falsifikimi i 

dokumenteve nga neni 398 par.2-1 lidhur me nenin 31 të KP-ës, veprës penale legalizimi i 

përmbajtjes së rreme nga neni 403 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPK-ës dhe veprës penale 

privimi i kundërligjshëm i lirisë nga neni 196 par.2 pika 2.1 të KP-ës. 

 

 Kjo çështje penale fillimisht është procedura në Gjykatën Themelore në Prizren – Dega 

në Suharekë. Në shqyrtimin fillestar të dt.16.10.2017, gjykata me aktvendim veçon procedurën 

ndaj të akuzuarës S.S, me qenë se dy të akuzuarit e parë A.K dhe H. K. kishin pranuar fajësinë 

dhe kishin arritur marrëveshje në prokurori mbi pranimin e fajësisë. 

           Sipas aktvendimit IV.Gja.nr.... te datës ...,gjyqtari i vetëm gjykues vazhdon procedimin 

e qeshtjes. 

 

  

 

 Në shqyrtim fillestar, gjatë shqyrtimit gjyqësor, dhe në fjalën përfundimtare prokurori i 

shtetit thekson se, mbetet ne tërësi pranë aktakuzës PP.nr.233-3/15-I ndaj te akuzuarës S.S, për 

shkak te veprave penale falsifikim i dokumenteve nga neni 398 par.2-1  lidhur me nenin 31 të 

KP, si dhe veprës penale legalizim i përmbajtjes se rreme nga neni 403 par.1 lidhur me nenin 

31 te KP. Gjatë administrimit të provave është vërtetuar gjendja faktike si në aktakuzë dhe atë 

nga dëshmia e të dëmtuarës F. K. e dhënë në shqyrtimin gjyqësor nga e cila vërtetohet fakti se 

gjatë kohës sa e njëjta kishte qëndruar në Gjermani bashkëshorti i saj tani veç i dënuari A.K e 
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kishte dërguar tek noteri dhe aty kishte nënshkruar një dokument pa e ditur se çka po 

nënshkruan. Dokumentet e nënshkruara nga e dëmtuara kishin shërbye që e akuzuara mbi 

bazën e atyre autorizimeve kishte bërë edhe nderrimin e emrit dhe kishte iniciuar procedurën 

për shkurorëzim, e akuzuara me qenë se nga autorizimi nuk theksohej në mënyrë të posaçme 

veprimet për nderim të emrit dhe inicim të procedurës për shkurorëzim ka qenë dashur ta dinte 

se nuk ka mundur ta bënte një veprim të tillë mbi bazën e atij autorizimi. Pra e akuzuara S.S 

kishte akorduar me tani të dënuarit A. dhe H. K., që të bëjë nderimin e emrin për të dëmtuarën 

si dhe kishin marr veprimet për zhvillimin e procedurës të shkurorëzimit. 

 

 Andaj bazuar në të cekurat më lartë PSH, i propozon gjykatës që të akuzuarën S.S, ta 

shpallë fajtor për vepra e cekura në aktakuzë dhe të njëjtës të i shqipton një dënim të paraparë 

me ligj. 

  

 E akuzuara S.S, në mbrojtjen e saj gjatë shqyrtimit gjyqësor si dhe në fjalën 

përfundimtare nuk ka pranuar kryerjen e veprës penale, e kundërshton në tërësi si të pa bazuar 

aktakuzën me qenë se kjo aktakuzë është tërësisht konfuze dhe kontradiktore me vet vetën. 

 

 Gjatë shqyrtimit gjyqësor gjykata administrojë provat materiale dhe bërë shiqimin në: 

 

 - Në aktvendimin e drejtorisë për administratë dhe inspekcion – bordi për regjistrime – 

shërbimi i gjendjes civile në Suharekë, ...-nr....të dt..... 

 

 -Lista e kalimit kufitar në Merdare e dt. .... 

 

 -Autorizimi i lëshuar në emër të F.K nga qyteti ... të dt. ... drejtuar avokates S.S. 

 

 -Fotokopja e vërtetimit të autorizimit të noterit e lëshuar në Qytetin ... të Gjermanisë me 

dt. ... . 

 

 -Kërkesa e av. S.S parashtruar Drejtorisë për Administratë dhe Inspeksion të shërbimit 

të Gjendjes Civile në Suharekë për korrigjim – ndërrim të emrit prej F.  në H. të dt. ... . 

 

 -aktvendimi i drejtorisë per administrate dhe inspekcion per regjistrimin – shërbimi i 

gjendjes civile ne Suharekë me nr.... nr.... e dt.... me tecilen lejohet nderimi i emerit prej F. ne 

H. 

 -fotokopja e certifikatës se vendbanimit e F. K.t me nr.serik ... e dt....,  

 -certifikata qe nuk është nen hetime per F. K e lëshuar nga Gyjkata Themelore ne 

Prizren me nr.Pn.nr.879/2013 e dt. 12.03.2013. 

 -ekstrakt nga regjsitri qëndron i gjendjes civile e zyrës ne komunën e Glogovcit ne emër 

te H. K  me nr. Serik ... .  

 -dëftesa – pagesa e taksës komunale nr. ... e lëshuar ne Kuvendin Komunal te Glogovcit 

arka kryesore me t. 11.03.2013.  

 -akti i lindjes per F. K. e lëshuar ne Kuvendin Komunal te Gllogocit. 

 - aktvendimi i drejtorisë per administratën te përgjithshme – bordi per regjistrime – 

sektori i ofiqarisë ne Suharekë me nr. ... nr.... e dt.... me tecilen lejohet H.G nga Suhareka 

nderimi i mbiemrit personal prej G. ne K. si dhe deklaratën e H.G.  

 -ne përmbajtjen e dosjes se forenzikes me nr.... e dt. ...  

 

 Gjate administrimit te provave është vërtetuar kjo gjendje faktike:  
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 Nuk është kontestuese se i akuzuari A.K, bashkëshorten e tij F. K., me datën 

21.03.2013, e kishte dërguar tek një noter në qytetin e ... në Gjermani, (me qenë se atje jetonin 

përkohësisht me familje që prej shumë vitesh). dhe këtu e dëmtuara F. K., nënshkruan 

autorizimet përkatëse me anë së cilave autorizon avokaten S.S, që e njëjta të ndërmerr veprimet 

juridike, për korrigjim dhe nderrimin e emrit të saj si dhe të inicion procedurën e shkurorëzimit 

me bashkëshortin e saj A.K. Gjatë gjithë këtyre viteve i akuzuari A.K, bashkëjetonte me këtu të 

akuzuarën H. K.. Qëllimi i ndërrimit të emrit të bashkëshortes si dhe kërkesa për shkurorëzim 

me te – me F. K.n nga ana e të akuzuarit A.K, ishte që të sigurojë formalisht me dokumente H. 

K.n, me të cilën ai bashkëjetonte. 

 

 E akuzuara S.S, në cilësinë e avokates pasi i pranon autorizimet përkatëse nga ana e 

A.Kt, i ndërmerr të gjitha veprimet juridike para organeve kompetente në komunën e 

Suharekës, ashtu që paraqet kërkesat dhe ne procedure te rregullt administrative realizon 

vendimet sipas autorizimeve me të cilat dispononte te cilat ne përmbajtje kishin nderrimin e 

emrit të F. K. në H. K., si dhe ndërmerr procedurën e shkurorëzimit në mes të bashkëshortëve 

A.K dhe F. K..  

 

 Nga dëshmia e te dëmtuarës – dëshmitares F. K. e dhënë ne shqyrtimin e dt.28.12.2018 

, u vërtetua fakti se e dëmtuara gjate kohës sa kishte qëndruar ne Gjermani bashkëshorti i saj, 

tani i dënuari A.K e kishte dërguar tek noteri dhe aty kishte nënshkruar një dokument pa e ditur 

se çka po nënshkruan, ku bashkëshorti i saj me ane te lajthimit te njëjtën e kishte bindur për te 

nënshkruar  dokumente(auturizime) , e qe me vone do te kuptohet se ato autorizime jane 

lëshuar  pa vullnetin e te dëmtuarës ,  mbi bazën e te cilave edhe është ndërruar emri dhe eshte 

iniciuar procedura për shkurorëzimin e martesës ne mes te dëmtuarës dhe te dënuarit A.K.  

 

 Nga dëshmia e dëshmitarit A.K.2, (i biri i të dëmtuarës F. K.) vërtetohet fakti se si ai 

dhe e ëma e tij fare nuk kishin qenë në dijeni mbi ndryshimet e emrit si dhe procedura e 

shkurorëzimit që ishin ndërmarr nga ana e babait të tij A.K, dhe se asnjëherë nuk kishte pas 

rast ta takonte këtu të akuzuarën S.S.  

 

 Gjykata në mënyrë të veçantë vlerëson saktësinë e provave arsyen në të cilat ajo 

bazohet me rastin e zgjidhjes së kësaj çështje penalo juridike e posaçërisht në rastin për 

vërtetimin e ekzistimit të veprave penale dhe përgjegjësisë penale të të akuzuarës.  

 

 Mbrojtjen e të akuzuarës gjykata e ka aprovuar në tërësi. Bazuar në provat e 

administruara të cekura më lartë e në veçanti deponimet e dëshmitarëve në bazë të cilave 

vërtetohet fakti e akuzuara si dhe dëmtuara F. K. fare nuk ishin njohur para ngjarjes kritike. 

Gjithashtu vërtetohet fakti se e dëmtuara F. K. së bashku me bashkëshortin e saj kishin qenë te 

një noter në Gjermani dhe aty e njëjta kishte nënshkruar dokumenta përmbajtjen e së cilave ajo 

nuk e ka ditur. 

 

 Mbrojtjen e të akuzuarës dhe tezën e mbrojtjes së saj Gjykata e ka aprovuar në tërësi. 

Duke pasur për bazë të gjitha provat e administruara si dhe faktin se të akuzuarit sipas kësaj 

aktakuze A. dhe H.K. kanë pranuar fajësinë sipas kësaj aktakuze në këtë çështje penale dhe 

gjykata me vendim përkatës të njëjtit i ka shpallur të fajshëm duke iu shqiptuar dënimet 

përkatëse.Ne veprime inkriminuese sipas kësaj qeshtje penale kan qene te perfshir pra A.K dhe 

H. K.  ngase veprimet e tilla janë kryer në Qytetin ... të Gjermanisë, në atë mënyrë që 

paraprakisht e dëmtuara F. K. vehet ne lajthim që padijeninë e saj të nënshkruan autorizim me 

përmbajtje të cilën ajo nuk e dinte, para noterit  dhe më pastaj atë dokument duke e përdorur në 
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procedurë të mëtejshme ia dergojn te akuzuarës S.S ,e cila ne cilesin e avokates sipas atij 

autorizimi do te  parfaqsoi para organeve përkatëse. 

 

 Me asnjë provë nuk është vërtetuar se e akuzuara S.S të ketë ndërmarrë ndonjë veprim 

me të cilin do të vërtetoheshin faktet që do të bazonin ekzistimin e veprave për të cilat 

akuzohet e pandehura. Nuk ka prova se e akuzuara të ketë qenë në dijeni se autorizimet në bazë 

të të cilave ajo përfaqësonte palën të jenë lëshuar pa pëlqimin e të dëmtuarës F. K.. 

 

 Nga ajo që u tha më lartë kjo gjykatë e liroi nga akuza të akuzuarën konform dispozitës 

së nenit 364-1-1 të KPP-së. 

 

 Vendimi mbi udhëzimin në kotest civil u muar në kuptim të nenit 463 të KPP-së. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale u muar në kuptim të nenit 454 par. 1 të 

KPP-së. 

 

  

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM, DIVIZIONI PENAL 

 

2018:011223, 08.01.2019 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Refki  Piraj 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 


