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NË EMËR TË POPULLIT 

 P.nr.37/2019 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË - Departamenti për Krime të Rënda, (në 

objektin e gjykatës në Mitrovicë-Veri) Kryetari i trupit gjykues Avni Mehmeti, me anëtaret e 

trupit gjykues gjyqtarët; A. Kutllovci dhe Veljko Vucetic, me bashkëpunëtorin profesional 

Muharrem Prekazi dhe procesmbajtësen Edita Kelmendi, në çështjen penale kundër të pandehurit 

N.A, i akuzuar për veprën penale; Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 

të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (më tej i referohemi me shkurtesën KPRK), dhe veprën 

penale: Falsifikimi i dokumenteve zyrtar nga neni 434 par.1 të KPRK-së, e në bashkim real me 

pikën I të dispozitivit. Sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, PP.I.nr.92/2018 

të dt:27.02.2019. Pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit gjyqësor më dt.22.01.2020, në 

prezencën e palëve, Prokurorit të shtetit në PTH në Mitrovicë, Naim Beka, të pandehurit N.A, 

mbrojtësit të tij av.Berat Peci, e cila seancë e shqyrtimit gjyqësor ka qenë publike, është 

regjistruar në procesverbal, në të njëjtën ditë dhe datë është shpallur publikisht aktgjykimi, 

ndërsa më 22 shkurt 2020, është përpiluar me shkrim ky: 

A K T GJ Y K I M 

Kundër të pandehurit; 

N.A, nga i ati A., e ëma H., e vajzërisë S., i lindur më dt.... në fsh. ... - Leposaviq, ku edhe jeton, 

me numër personal të identifikimit; ..., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i pensionuar, i 

martuar, ka të kryer shkollën fillore, i gjendjes së dobët ekonomike, më parë i gjykuar, ndaj tij 

zhvillohen edhe procedura tjera penale, për ketë rast është mbrojtur në liri, i njëjti;  

Në mbështetje te nenin 364 paragrafi 1 nën paragrafi 1.3 sipas Kodit të Procedurës Penale 

të Kosovës; 

I. 

LIROHET NGA AKUZA 

Sepse: 

Më dt.13.05.2015, në cilësi të zyrtarit të gjendjes civile në Bistricë të Shalës së Bajgores, i 

tejkalon kompetencat e tij, duke i sjell dobi tjetrit, ku i njëjti duke mos bërë verifikime paraprake 

e në kundërshtim me udhëzimin administrativ 25/1013, dhe me nenin 8 par.10, e regjistron NN 

personin(kinse A.S), me shënime kinse i njëjti është banor i fshatit Rvatska, e ku nga zyrtarët e 

qendrës së regjistrimit në Leposaviq, një person i tillë nuk ekziston nga ky fshat me këtë emër, i 

pandehuri nuk ka bërë verifikimin adekuat për të vërtetuar a janë të sakta- origjinale fletëkërkesat 

e dorëzuara nga NN personi kinse A.S, dhe atë dokumentet aktin  noterial të dt.13.05.2015, 

ekstraktin nga librat amzë e të lindurve nr.... të dt.11.03.1981, si dhe akti i të martuarve nr...., të 

dt.14.02.1966, ku të njëjtin e regjistron në regjistrin e lindjeve me numër rendor ..., faqe; 32-64 

dt.13.05.2015 dhe i mundësohet marrja e  Ekstraktit të lindjes me nr. ... dt.13.05.2015. 

 

Me këtë kishte për të kryer veprën penale; Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga 

nenin 422 par.1 sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës.  
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- I akuzuari lirohet në tërësi nga shpenzimet e procedurës penale për këtë rast.  

 

- Kërkesë pasurore-juridike nuk pati.  

 

Në mbështetje të nenin 363 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 sipas Kodit të Procedurës Penale 

të Kosovës, ndaj të pandehuri N.A; 

II. 

REFUZOHET AKUZA 

Sepse: 

Në datën kohën dhe vendin si në pikën I të diapozitivit në cilësinë e zyrtarit të gjendjes civile në 

Mitrovicë, falsifikon dokumentacionin zyrtar, ashtu që i njëjti nënshkruan dhe vulos Ekstraktin 

nr. ..., i dt.13.05.2015, me numër personal ..., me kinse të dhëna A.S, e që ka rezultuar se personi 

i tillë me të dhëna si në këtë ekstrakt fare nuk figuron në Rvatska-Leposaviq. 

 

Me këtë kishte për të kryer veprën penale; Falsifikimi i dokumentit zyrtar nga neni 434 par.1 

të KPRK-së,  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

- I akuzuari lirohet në tërësi nga shpenzimet e procedurës penale për këtë rast.  

 

- Kërkesë pasurore juridike nuk pati. 

A r s y e t i m 

Aktakuza: 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, ka ngritur aktakuzën PP.I.nr.92/2018 të dt.27.02.2019, 

kundër të pandehurit: N.A, për veprat penale: Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga 

neni 422 par.1 të KPRK-ës, dhe Falsifikimi i dokumentit zyrtar nga neni 434 par.1 të KPRK-ës, 

në bashkim real me pikën I të dispozitivit të aktakuzës. 

 

Kompetenca;  

Sipas nenit 1, paragrafi 1, të Ligjit për Gjykatat, Gjykatat Themelore janë kompetente për t‟i 

gjykuar në shkallë të parë të gjitha çështjet, përpos nëse me ligj parashihet ndryshe. Sipas nenit  

neni 9, paragrafi 2, nën-paragrafi 2.7 i këtij Ligji thekson se Gjykata Themelore e Mitrovicës me 

seli në Mitrovicë themelohet për territorin e Komunës së Mitrovicës Jug dhe Mitrovicës Veri, 

Leposaviqit, Zubin Potokut, Zveçanit, Skenderajt dhe Vushtrrisë.  

 

Bazuar në aktakuzën e ngritur, veprat e pretenduar penale, pretendohen se kanë ndodhur në 

Regjionin e Mitrovicës dhe rrjedhimisht, bien brenda juridiksionit territorial të Gjykatës 

Themelore të Mitrovicës, sipas nenit 29, paragrafi 1, i KPP-ës. Sipas aktakuzës së prokurorisë 

veprat për të cilat dyshohet i pandehuri janë veprat penale: Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit 

zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-ës dhe Falsifikimi i dokumentit zyrtar nga neni 434 par.1 të 

KPRK-ës, sipas dispozitës së nenit 22 par.1 pika 1.77 dhe 1.89, bien në kompetencë të 

Departamentit për Krime të Rënda. 
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Rrjedha e procedurës: 

Më 10 maj 2019, është mbajtur seanca e shqyrtimit fillestar në këtë çështje penale. Në këtë 

seancë i pandehurit është deklaruar mbi fajësinë, të cilën e ka mohuar në tërësi në lidhje me 

veprat penale për të cilat akuzohet sipas aktakuzës.  

 

Shqyrtimi gjyqësor;  

Në ketë çështje penale janë mbajtur dy seanca të shqyrtimit gjyqësor. Seanca e parë është 

zhvilluara më 27 dhjetor 2019, ndërsa seanca e dytë është mbajtur më 22 janar 2020. 

 

Publiciteti i shqyrtimit gjyqësor; 

Shqyrtimi gjyqësor ka qenë publike. Palët nuk kanë paraqitur vërejtje në publicitetin e shqyrtimit 

gjyqësor.  

 

Gjuha e përdorur në shqyrtimin gjyqësor; 

Seanca e shqyrtimit gjyqësor është mbajtur në gjuhën shqipe.  

 

Regjistrimi i seancave të shqyrtimit gjyqësor; 

Seancat rrjedha e shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale, është regjistruar në procesverbal. 

Palët nuk kanë pasur vërejtje në përmbajtjet e procesverbaleve. Pas përfundimit të shqyrtimit 

gjyqësor, palëve u është dhënë nga një kopje e procesverbA.t.  

 

Shqyrtimit gjyqësor – seanca nuk është regjistruar me audio dhe video, pasi që kanë munguar 

pajisjet e nevojshme për incizime të tilla, por regjistrimi është bërë në procesverbal me shkrim.  

 

Siguria në seancat e shqyrtimit gjyqësor; 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk është shënuar asnjë incident për cenimin e sigurisë për palët apo 

pjesëmarrësit tjerë në procedurë.  

 

Prezenca e palëve në shqyrtimin gjyqësor; 

Në shqyrtimin gjyqësor kanë prezantuar prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë Naim Beka, i 

pandehuri N.A, dhe mbrojtësi i tij av.Berat Peci. 

 

Provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor; 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor, të datës 27.12.2019, në cilësi të provave materiale në 

shqyrtimin gjyqësor, janë administruar provat e propozuara nga Prokuroria, mbrojtja e të 

pandehurit, dhe ato të siguruara sipas detyrës zyrtare nga Gjykata: 

- Raportet policore dhe shkresat e tjera të lëndës nr.... 

- Përgjigjes nga Oda e Noterëve e dt.31.05.2018. 

- Raporti nga Zyra e Gjendjes Civile në Bistricë e dt.02.05.2018, në ekstraktin e lindjes Nr...., 

nga Zyra e Gjendjes Civile në Mitrovicë, me të dhënat e qytetarit e dt.20.02.2018, në 

formularin e aplikimit. 

- Raporti mbi dorëzimin e kopjes së dosjes për A.S. 

- Kërkesa për dokument në gjendjen civile në emër të A.S, e d.13.052015. 
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- Vështrimi në fotokopjen e pasaportës ... në emër të A.S, në ekstraktin nr.... i dt.11.03.1931, në 

ekstraktin nga libri amzë i të martuarve nr...., i prindërve të personit A.S, në aktin noterial 

13.05.2015, me numër rendor ..., që mbanë emrin e noterit A.-H D., në librin amzë të të 

lindurve (dy kopje nga libri amzë i të lindurve, libri i vjetër të cilat dosje janë kthyer nga 

Serbia), në formularin me numrat rendor 303,308,309 deri në numrin 320 të dt.02.05.2018. 

- Kërkesa e Gjykatës Themelore në Mitrovicë, e dt.07.07.2019, drejtuar Zyrës së Gjendjes Civile 

në Mitrovicë, për të vërtetuar se kush e ka lëshuar ekstraktin e lindjes me numër .... 

- Përgjigjja e pranuar nga A.V, shef i zyrës së Gjendjes Civile në Mitrovicë, me dt.06.10.2019, 

ku është njoftuar Gjykata se kush e ka lëshuar certifikatën në fjalë. 

- Dokumenti nga Ministria e Punëve të Brendshme i dt.10.12.2015, i nënshkruar nga L.E, 

Drejtor i Përgjithshëm i Administratës së Përgjithshme pran MPB, dhe nga N.A, si Zyrtar i 

Gjendjes Civile në Komunën e Leposaviqit. 

- Kërkesa e Gjykatës Themelore në Mitrovicë e dt.27.12.2019, drejtuar Ministrisë së Punëve të 

Brendshme – Agjencinë mbi Regjistrimin Civil. 

- Përgjigjes së marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme – Agjencia për Regjistrimin Civil, e 

dt.20.01.2020, si dhe dokumentacioni përcjellës, të pranuara në email zyrtar nga zyrtar 

përgjegjës i Agjencisë M.B. 

- Përgjigja e dt.23.12.2019, mbi provat që kemi pranuar nga Zyra për Komunitete Lokale në 

Bistricë – Komuna Leposaviq. 

 

Marrja në pyetje e të pandehurit: 

Më 22 janar 2020, në seancën e shqyrtimit gjyqësor, i pandehuri N.A, në këtë rast ka paraqit 

mbrojtjen e tij. I pandehuri në mbrojtjen e tij, e ka mohuar veprat penale për të cilin akuzohet. Në 

mbrojtjen  e tij, pranon se ka regjistruar personin me të dhënat A.S, sipas tij, ketë person e ka 

regjistruar pasi ai ka deponuar dëshmi se është banor i Leposaviqit, ka deponuar certifikatën e 

vjetër, ekstraktin e martesës, dokumentin e identifikimit dhe dokumentet tjera në dosje. I 

pandehuri ka thënën se nuk e ka njohur me parë këtë person –A.S, se nuk ka mundur  t‟i 

verifikoje të dhënët dhe dokumentet që i ka paraqitur ky person, pasi që në atë kohë nuk i ka pas 

në posedim librat e vjetra, që janë kthyere nga Serbia në Kosovës, se librat e gjendjes civile të 

kthyer nga Serbia, ai i ka pranuar më dt.10.12.2015. 

 

Fjala përfundimtare; 

Më 22 janar 2020, palët kanë paraqitur edhe fjalën përfundimtare. 

 

Përfundimi i shqyrtimit gjyqësor:  

Më 22 janar 2020, në këtë çështje penale gjykata e ka shpallur të përfunduar shqyrtimin 

gjyqësor.  

 

Shpallja publike e aktgjykimit; 

Më 22 janar 2020, gjykata e ka shpallur publikisht aktgjykimin. Aktgjykimi është shpallur në 

prezencë të pandehurit N.A dhe mbrojtësit av.Berat Peci, e në mungesë të prokurorit të shtetit në 

PTH-Mitrovicë, Naim Beka. 
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Përmbajtja e fjalës përfundimtare të palëve: 

Prokurori i Shtetit në PTH në Mitrovicë Naim Beka, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: Sa 

i përket veprës penale si në pikën II të dispozitivit, heq dorë nga ndjekja penale, për këtë pikë të 

akuzës, pasi që konsiderojmë që nuk ka prova të mjaftueshme që i njëjti ka kryer veprën penale 

përkatëse. Sa i përket pikës I, mbetem në tërësi pran akuzës, me precizi të përshkruar si në fjalën 

përfundimtare, ngase nga administrimi i provave gjatë shqyrtimit gjyqësor provohet se i njëjti ka 

kryer veprën penale përkatëse. Mbrojtja e të pandehurit se me rastin e regjistrimit të këtij personi  

ka qenë me ngarkesë në punë, është e pa bazë dhe e orientuar në ikje të përgjegjësisë penale, 

mbrojtja e tij është edhe konfuze dhe kjo mund të vërtetohet nga deklaratat e deponuara në 

Polici, që janë marrë me autorizim të prokurorit, dhe se fakti që ai punon nga viti 2003, do të 

thotë që ai ka një përvojë të mirë me verifikimin formal për dokumentet e dorëzuara.  

 

Mbrojtësi i të pandehuri N.A, av.Berat Peci, në fjalën përfundimtare ka deklaruar: Se pas 

administrimit të provave në shqyrtim gjyqësor, nuk është vërtetuar teza e akuzës se i mbrojturi 

im N.A, ka kryer veprën penale. Sa i përket veprës penale; Keqpërdorimi i detyrës zyrtare dhe 

autoritetit zyrtar, nuk qëndron sepse  nuk janë konsumuar elementet qenësore, respektivisht nuk 

është përmbushur figura e veprës penale. Sipas tij, dokumentet e dorëzuara nga A.S, kanë qenë të 

duhura për të vazhduar regjistrimin e të njëjtit në librat të cilat në atë kohë ka pasur në posedim. 

Lidhur me këtë prokuroria nuk ka arritur të vërtetoj me asnjë provë të vetme se ky rast i ka sjellë 

dobi pasurore të mbrojturit tim. I mbrojturi im, nuk e njeh personin në fjalë dhe regjistrimin e ka 

bërë vetëm duke u bazuar në ato dokumente të cilat i ka prezantuar i njëjti, e të njëjtat gjinden në 

shkresat e lëndës, sepse i mbrojturi im nuk ka pasur qëllim tjetër veç se ta procedoj personin në 

fjalë sikur çdo person tjetër. Kopjet e librave origjinal i mbrojturi im i ka pranuar tek në muajin 

dhjetor 2015, e që i bie që janë në pyetje disa muaj pas ditës që prokurori pretendon se është 

kryer vepra penale. Këtij dokumenti i shtohet vërtetësia nga përgjigja që ka marrë Gjykata, lidhur 

me faktin për kohën kur i ka pranuar librat e vjetra. Konsideroj se i mbrojturi im, me aq sa ka 

pasur dije ka vepruar në këtë rast duke i shërbyer këtij qytetari, pa e pasur mendimin më të vogël 

se ky apo ndonjë person tjetër vije në zyre dhe rregullon dokumente me dosje siç pretendon 

prokuroria të falsifikuara. 

 

I pandehuri N.A, në fjalën përfundimtare ka deklaruar: Se pajtohem plotësisht me fjalën 

përfundimtare që e ka paraqitur avokati i tij, dhe nuk paraqet fjalë përfundimtare vetë. 

Faktet jo kontestuese;  

- Nuk ishte kontestues fakti se i pandehuri N.A, ishte i punësuar pranë Gjendjes Civile në 

Bistricë të Shalës së Bajgorës, si zyrtar i gjendjes civile dhe atë që nga viti 2003. Kjo 

vërtetohet edhe në bazë të deklaratës së të pandehurit si dhe dokumentacionit të Zyrës së 

Gjendjes Civile në Bistricë. 

 

- Nuk ishte kontestues fakti se i pandehuri N.A, si zyrtar i Gjendjes Civile në Bistricë, me 

dt.13.05.2015, kishte pranuar dokumentacionin personit që ishte prezantuar në emër të 

personit  A.S, i cili ka deponuar kërkesën për regjistrim në librat e gjendjes civile dhe kishte 

paraqitur në dosje këto dokumente; Fotokopjen e pasaportës ... në emër  

të A.S, në ekstraktin nr.... i dt.11.03.1981, në ekstraktin nga libri amzë i të martuarve nr...., i 

prindërve të personit A.S, në aktin noterial 13.05.2015, me  
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numër rendor ..., që mbanë emrin e noterit A.-H D., si dhe kërkesën e nënshkruar ne emër te 

A.S. 

 

- Nuk ka qenë kontestues fakti se, sipas kërkesë se palës dhe pasi kishte deponuar dokumente 

si me lartë, i pandehuri N.A, si zyrtar i Gjendjes Civile në Bistricë, me dt.13.05.2015 e kishte 

regjistruar në regjistrin e lindjeve personin A.S, me numër rendor ... faqe 32/64 

dt.13.05.2015, dhe në Regjistrin Elektrik (sistem-elektronik), kjo vërtetohet edhe nga dosja e 

datës 13.05.2015, e protokolluar pranë Zyrës së Gjendjes Civile në Bistricë. 

 

- Nuk ka qenë kontestues fakti se personi NN, i paraqitur si A.S, nuk figuronte i regjistruar në 

regjistrat themeltar të Gjendjes Civile në Leposaviq, para vitit 1999, kjo vërtetohet në bazë të 

Raportit të Zyrës së Gjendjes Civile në Bistricë – Shalë e Bajgores, nga zyrtar i kësaj zyre 

z.B.M, i dt.02.05.2018.   

 

- Nuk ka qenë kontestues fakti se i pandehuri N.A, i kishte pranuar regjistrat origjinal civil në 

lidhje me lindjet, martesat dhe vdekjet për territorin e Komunës së Leposaviqit, në tërësi 383 

kopje të certifikuara, më dt.10.12.2015, kjo vërtetohet nga dokumenti i Ministrisë së Punëve 

të Brendshme të Kosovës, që mban datën 10.12.2015, ku konstatohet personi dorëzues nga 

Ministria (MPB) që është z.L.E, që është Drejtor i Përgjithshëm i Administratës, dhe si 

person pranues, si zyrtar i Gjendjes Civile në Komunën e Leposaviqit i pandehuri N.A. 

 

Faktet e sipër cekura nuk kanë qenë kontestuese ndërmjet palëve. Përveç kësaj, si të tilla në tërësi 

vërtetohen edhe nga provat e administruara në shqyrtim gjyqësor. 

 

Faktet kontestuese;  

 

I. A ‘ka keqpërdorur pozitën apo autoritetin zyrtar, apo ka tejkaluar kompetencat e tij i 

pandehuri N.A ? 

 

Prokuroria, pretendon se i pandehuri në cilësi të zyrtarit të gjendjes civile në Bistricës të Shalës 

së Bajgores,  ka tejkaluar  kompetencat e tij, duke i sjellë dobi tjetrit, sepse nuk ka bërë 

verifikime paraprake dhe në kundërshtim me Udhëzimin administrativ 25/1013, dhe me nenin 8 

par.10, e regjistron NN personin(kinse A.S), me shënime kinse i njëjti është banor i fshatit 

Rvatska, e ku nga zyrtarët e Qendrës së Regjistrimit në Leposaviq, vërtetohet se një person i tillë 

nuk ekziston i regjistruar në regjistrat e vjetra të gjendjes civile. 

 

I pandehuri ka mohuar veprën penale, dhe pretendimet e prokurorisë me arsyetimin se 

regjistrimin e personit A.S, në regjistrat e gjendjes civile, e ka bërë në bazë të dokumentacionit 

qe ka sjellë vetë pala, pasi në atë kohë kanë munguar librat e vjetra të regjistrit civil.  

 

- Vlerësimet e gjykatës; 

 

Gjykata në bazë të provat e bashkangjitura në aktakuzë të cilat janë administruara gjatë 

shqyrtimit gjyqësor, nuk ka arritur të vërtetoi se i pandehuri N.A, ka tejkaluar detyrat, 

kompetencat apo autorizimet zyrtare, siç pretendohet në akuzë.   
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Së pari, prokuroria në aktakuzë ka dështuar të dëshmojë se cilat kanë qenë detyrat, autorizimet 

dhe përgjegjësit e të pandehurit në cilësinë zyrtarit të Gjendjes Civile. Në aktakuzë nuk është 

saktësuar se me çfarë akti ligjor apo nënligjore, janë përcaktuar detyrat, përgjegjësit dhe 

autorizimet e zyrtarit të gjendjes civile.  

 

Së dyti,  prokuroria nuk ka përcaktuar e as dëshmuar para kësaj Gjykate, se si i pandehuri N.A, 

apo në çfarë mënyre e ka tejkaluar/keqpërdorur detyrën zyrtare, apo cilat dispozita apo akte 

ligjor i ka cenuar apo nuk i ka zbatuar gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare.  

 

Gjykata, rikujton se të vepra penale, keqpërdorimi i detyrës apo autoritetit zyrtarë, aktakuza 

patjetër duhet të dëshmoi me prova dhe saktësisht tejkA.min e detyrës apo autorizimit zyrtar 

sepse kjo është element i veçante dhe bazë i kësaj vepre penale.  Të dëshmoi se me veprimet e të 

pandehurit është cenuar ligji apo akti nënligjor konkret, se me veprimin e tij ka tejkaluar detyrat 

zyrtare të punës së tij, të dëshmoi vlerën e saktë të dëmit apo të përfitimit material për vete apo 

tjetrin, gjegjësisht mënyrën, llojin dhe lartësinë. Sipas vlerësimeve të gjykatës nuk mjafton që 

akuza të parafrazoj fjalët apo përshkrimin e veprës penale sikur në dispozitën e nenit 422 par 1 të 

KPRK-së. Kjo akuzë e ngritur nuk ka shpjeguar, arsyetuar e as dëshmuar asnjërën nga faktet 

kryesore ne raport me elementet të kësaj vepre penale, dhe në raport me të pandehurin për 

veprimet apo mos veprimet  e tij, për te cilat pretendohet se janë ndesh me ligjin.  

 

Gjykata rithekson se i pandehuri, me rastin e regjistrimit të mëvonshëm të personit A.S në 

regjistrin elektronik dhe në librin Gjendjes Civile në Bistricë të Shalës, në asnjë mënyrë nuk ka 

tejkaluar detyrën zyrtare, por që ka vepruar në bazë të kompetencave të tij ligjore,  të cilat 

kompetenca janë të përcaktuara me Ligjin për Gjendjen Civile [Nr.04/L-003], i cili përcakton 

qartë, se zyrtari i gjendjes civile ka të drejtë të; Regjistroj të dhënat në regjistrin civil, të 

përditësoj të dhënat në regjistrin civil, të korrigjoj të dhënat në regjistrin civil, neni 26 i Ligjin 

për Gjendjen Civile [Nr.04/L-003] 

Për me tepër shihe, nenin 26 të ligjit referues: 

 

Neni 26  

Regjistri qendror i gjendjes civile  

1. Regjistri qendror i gjendjes civile është dokumenti unik shtetëror, ku pasqyrohen përbërësit e 

gjendjes civile për çdo shtetas të Kosovës, për shtetasit e huaj dhe për personat pa shtetësi, kur 

kanë banim të përkohshëm apo të përhershëm në territorin e Republikës së Kosovës, si dhe për 

shtetasit e huaj, të cilët kanë përfituar azil në Republikën e Kosovës.  

 

2. Administrimi i Regjistrit qendror të gjendjes civile bëhet nga Agjencia. Përditësimi i të 

dhënave të regjistrit bëhet nga zyrtarët e shërbimit të gjendjes civile në zyrat e gjendjes civile 

apo zyrtarët në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore. 

 

Ndërsa regjistrimin e me vonshme dhe ri regjistrimin i lindjes lejohet me Ligjin për Gjendjen 

Civile [Nr.04/L-003], sipas nenit 54 dhe 55 te këtij ligji.  

 

Përkufizimet e Ligjin për Gjendjen Civile [Nr.04/L-003], 

 

Neni 2, pika 1.20, fjala ri regjistrim nënkupton: 
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1.20. Ri regjistrimi - regjistrimi i lindjeve, martesave ose vdekjeve që më parë kanë qenë të 

regjistruara në regjistrin e gjendjes civile në komuna kur subjekti është në gjendje të 

dëshmojë regjistrimin e mëparshëm në bazë të dokumenteve të lëshuara nga Zyra e 

gjendjes civile, Ministria e punëve të brendshme apo çdo dokument tjetër që dëshmon 

ndonjë përbërës të gjendjes civile. 

 

Sipas përkufizimeve dhe rregullave ligjore si me lartë, rrjedh se i pandehuri N.A në kuadër të 

kompetencave të tij ligjore, të cilat janë përcaktuar me nenin 26, 54, 55 të Ligjit për Gjendjen 

Civile, me dt.13.05.2015, ka regjistruar (riregjistruar) në regjistrin e lindjeve e personit A. 

Salkoviq, sipas numrit rendor ..., faqe 32/64, dhe në regjistrin elektronik (sistem-elektronik). 

Regjistrimi i lindjes në regjistrin civil, ishte bërë me kërkesë të palës për dhe në bazë të 

dokumentacionit që ka sjellë vetë pala, që përmes dokumentacionit ka dëshmuar se më parë ka 

qenë i regjistruara në regjistrat e vjetër të gjendjes civile, si banor i fshatit Rvatska-Leposaviq.  

 

Sipas dosjes së regjistrimit, rrjedh se pala A.S, para zyrtarit të gjendjes civile /të pandehurit N.A, 

kishte parashtruar këto dokumente për të dëshmuar se më para ka qenë i regjistruar dhe tani 

kërkon riregjistrim, dokumente si vijon: Fotokopjen e pasaportës së Republikës Federale të 

Gjermanisë; ..., në emër të A.S, me foto të vetë palës, ku në këtë pasaportë shkruhet vendi i 

lindjes Leposaviq. Ekstrakti nga libri amëz i të lindurve (kopje) nr.... i dt.11.03.1981, ku shkruhet 

se A.S, ka lindur 15.07.1963, Rvatska, Leposaviq, i vulosur i nënshkruar dhe i lëshuar në 

Leposaviq (RSS-RFSJ) me 11.03.1981. Ekstraktin nga libri amzë i të martuarve (kopje) nr...., i 

prindërve të personit A.S, ku thuhet se këta persona kanë lindur në Leposaviq, dhe kanë qenë të 

regjistruar ne librat e vjetra, ky ekstrakt mbanë dt.14.02.1966, ka vule dhe nënshkrim. Si dhe në 

aktin noterial 13.05.2015, me numër rendor ..., që mbanë emrin e noterit A.-H D., si dhe 

kërkesën e nënshkruar në emër të A.S. 

 

Të gjitha këto dokumente i kishte paraqitur vetë pala, e në bazë të tyre i pandehuri edhe kishte 

bërë regjistrimin e mëvonshme apo ri-regjistrimin e lindjes në regjistrat e gjendjes civile të 

personit A.S. 

 

Gjykata rikujton se me përfundimin e luftës në Kosovë, në vitin-1999, pothuajse gjitha librat e 

gjendjes civile në Kosovë, ishin marr dhe tërhequr në mënyrë të kundërligjshme nga administrata 

shtetërore e Serbisë, dhe pa të drejtë ishin dërguar në Serbi. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me 

librat e Gjendjes Civile në Leposaviq, pra, Zyra e Gjendjes Civile në Bistricë, Leposaviq, nuk i 

posedonte librat e vjetra të regjistrit civil.  

 

Në anën tjetër, pala A.S, pranë Zyrës së Gjendjes Civile –Bistricë, kishte paraqitur 

dokumentacionin për të dëshmuar se ka qenë me parë i regjistruar në regjistrin e vjetër par viti 

1999, por që ky regjistër nuk gjendet në Kosovë,dhe mbi bazën e dokumentacionit kishte kërkuar 

ri regjistrim. 

 

Nga përmbajta e dokumentacionit/dosjes së regjistrimit, rrjedh se ekstrakti i lindjes (kopja) e 

vjetër në emër të A.S dhe ajo e martesës së prindërve të tij, paraqesin dokumente që dëshmon 

përbërës të gjendjes civile, sipas përkufizimit ligjor të nenit 2 pika 1.20 të Ligjit për Gjendjen 

Civile, kur jep përkufizimin për ri regjistrimin.  
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Gjykata në bazë të provave të cilat gjinden në shkresat e lëndës, ka vërtetuar se i pandehuri N.A, 

pas shqyrtimit të aplikacionit (kërkesës) të paraqitur në emër të A.S, ka bërë regjistrimin e të 

dhënave lindjes në regjistrin civil, në bazë të dokumentacionit në emër të A.S, pra, në suaza të 

kompetencave të tij ligjore dhe në përputhje të plotë me nenin 26, 27, 54 dhe 55 të Ligjin për 

Gjendjen Civile [Nr.04/L-003]. 

 

Gjykata rikujton se çështja e regjistrimit të mëvonshme apo riregjistrimit, përveç se është 

rregulluara me Ligji[Nr.04/L-003], kushtet dhe kriteret e ri regjistrimit janë te përcaktuara edhe 

me akte nën ligjore, gjegjësisht sipas; Udhëzimit Administrativë për Ri regjistrimin në Regjistrat 

Themeltar të Gjendjes Civile, Nr.03/2012, hartuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, [më tej 

i referohemi me fjalën Udhëzimi administrativ Nr.03/2012] 

 

Sipas Udhëzimit administrativ Nr.03/2012, rregullohen kriteret dhe procedurat e ri regjistrimit të 

lindjeve, vdekjeve, martesave në regjistrat themeltar të gjendjes civile në Republikën e Kosovës, 

në rastet kur regjistrat themeltar janë humbur, dëmtuar apo shkatërruar. Neni 3 dhe 4 i këtij 

udhëzimi përcaktojnë mundësin e palës/personit të paraqes kërkesë për ri regjistrim, dhe kriteret 

që duhet të plotësohen për ri regjistrim. Sipas nenit 4 përcakton se cilat dokumente janë të 

nevojshme për riregjistrim siç janë; certifikata e lindjes apo e vdekjes, letërnjoftimi, pasaporta, 

patentë shoferi, libreza e punës, apo ndonjë dokument që përmban të dhëna e fakteve të 

regjistrimit. Sipas kësaj dispozite të udhëzimit është e nevojshme të plotësohet ndonjëri prej 

këtyre kritereve, pra, pala të paraqes ndonjërin nga këto dokumente që dëshmon regjistrimin e 

mëparshëm.  

 

Andaj, gjykata gjen se i pandehuri N.A, në rastin konkret ka vepruar në përputhje të plotë me 

Ligjin për Gjendjen Civile [Nr.04/L-003], dhe Udhëzimi administrativ Nr.03/2012]. Pasi që me 

këto akte ligjore dhe nën ligjore, lejohet ri regjistrimi i lindjes, kur librat e gjendjes civile kanë 

humbuar apo janë zhdukur, apo dëmtuara dhe nëse pala/personi paraqet dëshmi në bazë të 

dokumentacionit se me parë ka qenë i regjistruar dhe tani e kërkon ri regjistrimin.  

 

Për me tepër, neni 5 i Udhëzimit administrativ Nr.03/2012, përcakton shprehimisht që Zyrtari i 

Gjendjes Civile obligohet të bëjë riregjistrimin e lindjeve në regjistrat civil themeltar, pasi të jetë 

plotësuar ndonjëri nga kriteret e përcaktuara me nenin 4 të këtij udhëzimi. 

 

Në rastin konkret, i pandehuri ka qenë i punësuar në pozitën e punës si zyrtar i Gjendjes Civile 

në Bistricë, në kohën që i referohet akuza kanë munguar librat e  vjetra të gjendjes civile, pasi ato 

ishin marr në mënyrë të kundërligjshme nga administrata e Serbisë në vitin 1999, dhe ishin 

dërguar në Serbi. Palë/personi A.S, kishte parashtruar kërkesë në Zyrën e Gjendjes Civile 

Bistricë, për ri regjistrim dhe kishte paraqitur disa dokumente të vjetar të gjendjes civile, si 

ekstraktin e lindjes, dhe certifikatën e martesës së prindërve të tij, pasaportën dhe dokumentin 

noterial për të dëshmuar  se me parë ka qenë i regjistruar. Ndërsa, i pandehuri mbi bazën e këtyre 

dokumenteve ka bërë edhe regjistrimin e lindjes se personit A.S. Veprimet e të pandehurit në 

këtë rast kanë qenë plotësisht në përputhje me nenin 26, 54 dhe 55 të Ligjit për Gjendjen Civile 

[Nr.04/L-003], dhe nenit 1,3,4  dhe 5 të Udhëzimit administrativ Nr.03/2012]. 

 

Gjykata nuk ka arritur te vërtetoi se i pandehuri ka qenë në dijeni, rreth faktit se dokumente që i 

ka prezantuar pala/personi A.S, kanë qenë të falsifikuara. Këtë gjë nuk ka arritur ta provojë as 
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prokuroria me asnjë provë të vetme.  Në përshkrimin faktik në aktakuzë e cila është ndryshuar 

gjatë shqyrtimit gjyqësor, pika I, prokuroria pati theksuar se i pandehuri nuk ka shikuar librat e 

vjetra të gjendjes civile, ndërsa në shqyrtimin gjyqësor janë deponuar provat që librat e gjendjes 

civile nuk i ka poseduar në atë kohë Zyra e Gjendjes Civile në Bistricë. Në lidhje me këtë 

rrethanë në fjalën përfundimtare, prokurori, ka theksuar se i pandehuri, është dashtë ta dije, apo 

se ka mundur ta njohë personin në fjale, pasi që i njëjti ka pretenduar se është nga komuna e 

Leposaviqit. 

 

I pandehuri në mbrojtjen e tij ka theksuar se regjistrimin e lindjes se A.S, e ka bërë duke u 

mbështetura në dëshmitë që ka paraqitur vete pala, se nuk i ka pas ne dispozicion librat e vjetra 

të gjendjes civile, se nuk e ka ditur qe dokumentet që i ka parashtruar palët kanë qenë të 

falsifikuar, pasi që nuk ka mundur t‟i krahasoj me librat e vjetra të gjendjes civile, në mungesë të 

tyre. 

 

Sipas vlerësimit të gjykatës, mbrojtja e të pandehurit është plotësisht e besueshme, pasi që 

përputhet me provat materiale si vijon; sipas dokumenti nga Ministria e Punëve të Brendshme i 

dt.10.12.2015, i nënshkruar nga L.E, Drejtor i Përgjithshëm i Administratës së Përgjithshme 

pranë MPB, dhe nga N.A, si Zyrtar i Gjendjes Civile në Komunën e Leposaviqit, dëshmohet se 

ky i fundit më dt.10.12.2015, i ka pranuar kopjet e librave të vjetar të gjendjes civile, që ishin 

kthyer nga Serbia në Kosovë, që lidhen me komunën e Leposaviqit.  

 

Gjithashtu nga përgjigjja që kemi marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme – Agjencia për 

Regjistrimin Civil, e dt.20.01.2020, si dhe dokumentacioni përcjellës, të pranuara në emA. zyrtar 

nga zyrtar përgjegjës i Agjencisë, M.B, dëshmohet se i pandehuri ka pranuar librat e vjetar të 

gjendjes civile vetëm njëherë dhe kjo dëshmohet edhe nga dokumenti i nënshkruar na vetë i 

pandehuri N.A, që dëshmon se me dt.10 dhjetor 2015, i ka pranuar librat e vjetar të regjistrit 

civil, dhe dokumentin në fjalë i saktë dhe i vërtet. 

 

Pra, nga këto rrethana dhe prova rrjedhës i pandehuri nuk e ka ditur, as nuk ka mundur ta dijë që 

personi A.S, nuk ka qenë i regjistruar më parë në regjistrin civil të gjendjes civile. Pasi që ka 

munguar libri/regjistri i vjetër i regjistrit civil, dhe as që ka mundur t‟i verifikojë apo krahasoj 

dokumentet/ekstraktin e vjetër të lindjes, që ka paraqitur pala me regjistrin e vjetër të lindjeve, 

fizikisht kjo ka qenë e pamundur në mungesë të librave të vjetra. Për këto arsye i pandehuri më 

dt.13.05.2015, në bazë te dokumentacionit që ka paraqitur vetë pala e ka regjistruar A.S, në 

regjistrin e lindjeve dhe në sistem. Ndërsa vetëm më 10 dhjetor 2015, i ka pranuar regjistrin e 

vjetër të librave të gjendje civile të kthyer nga Serbia.  Nga regjistri i vjetër i gjendjes civile është 

fakt personi A.S, rezulton se nuk ka qenë i regjistruar me parë si banor i Kosovës- Leposaviqit. 

 

Gjykata rithekson se personi A.S, kishte paraqitur dokumente me tepër se ato që kërkohen me 

nenin 4 te Udhëzimit Nr. 03/2012.Ndërsa i pandehuri ka qen i obliguar sipas nenit 5 të po të 

njëjtit udhëzim të riregjistroj në regjistrin e lindjeve, pasi që është bindur se pala/personi ka 

parashtruar dokumentet e nevojshme për regjistrim gjegjësisht riregjistrim. Në anën tjetër në 

mungesë të librave nuk ka mundur t‟i verifikoj kopjet se a „janë në përputhje me regjistrin sepse 

dokumentet që ka parashtruar pala në bazë të gjendjes civile ato ishin leshur qysh para viteve 

1981, ndërsa librat nuk i posedonte. 
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Në këtë rast, i pandehuri është mbështetur ekskluzivisht në dëshmitë qe ka parashtruar vet 

pala/personi, dhe nuk ka mundur të dijë se dokumente në fjale a „janë të vërteta apo jo. Mbi të 

gjitha i pandehuri nuk e ka rolin e policit apo hetuesit policor  e as ekspertit për të kuptuar se 

dokumente që i ka parashtruar pala, janë të vërteta apo të falsifikuar. Pala kishte paraqitur një 

mori dokumentesh që për ka numri i kishte tejkaluar edhe vete kriterin ligjore, sipas udhëzimit 

nenit 4 të tij. I pandehuri i‟u duke besuar që dokumentet janë vA.de sepse s‟kishte si ti vërtetonte 

se a janë vA.de pasi që ato ishin lëshuar para vitit 1981, dhe librat nuk i posedonte. 

 

Në ketë rast, siç shihet vet personi A.S, do të duhet të mban përgjegjësi për faktin se ka 

parashtruar dokumente që dyshohet se janë të falsifikuara dhe ka vënë në lajthitje faktike të 

pandehurin, duke pretenduar se dokumente janë të vërteta. Ndërsa që mbi bazën e tyre është bërë 

edhe regjistrimi dhe personi është pajisur me dokumentacion pastaj të nevojshme personal. Kur 

themi dyshohet se dokumentacioni është i falsifikuar, nuk mund të themi me saktësi që kanë 

qenë të falsifikuar të gjitha dokumente, sepse as prokurori nuk ka vërtetuar ketë me saktësi. Pasi 

nuk kemi ndonjë konfirmim zyrtar se ato janë të falsifikuar, përveç aktit noterial. Sa i përket 

dokumenteve tjerë që ka parashtruar personi ne kemi indicie që janë të falsifikuara po jo me 

saktin e plotë, sepse në regjistrat e vjetra të gjendjes civile, personi A.S, rezulton se nuk ka qenë i 

regjistruar. As prokuroria nuk është në dijeni që gjitha dokumentet që ka parashtruar pala janë të 

falsifikuara, por ketë e mbështete vetëm në raport me librat e vjetra të gjendjes civile, që personi 

A., nuk ka qenë i regjistruar.  

 

Gjykata gjen se, edhe vetë raporti i Zyrës së Gjendjes Civile në Bistricë të Shalës – Komuna e 

Leposaviqit, nga Zyrtari i Gjendjes Civile z.Behgjet Miftari, i cili ka vërtetuar se pranë 

regjistrave të Komunës së Leposaviqit, nuk figuron i regjistruar një person me emrin A.S, me 

nr.personal...., këtë vërtetim të lëshuar nga ky zyrtar, se ky person nuk figuron i regjistruar pranë 

këtyre regjistrave, e ka konfirmuar vetëm në bazë të regjistrave të kthyer nga Serbia, citoj 

raportin: “Në bazë të verifikimit në librat e skanuar të kthyer nga Serbia, A.S, me 

nr.personal...., nuk gjendet i regjistruar në librat themeltar të Gjendjes Civile para vitit 1999 

në Leposaviq”. Pra, kjo tregon faktin, se në mungesë të këtyre dokumentacioneve të kthyera nga 

Serbia, ka qenë e pamundur nga një zyrtar i gjendjes civile, që të vërtetoj se një person a ka qenë 

i regjistruar apo jo në regjistrat e gjendjes civile para vitit 1999. Ndërsa është konfirmuar se në 

kohën e regjistrimit të NN, personit në emër të A.S, nga i pandehuri N.A, që ka ndodhur me 

dt.13.05.2015, i njëjti këtë e ka bërë në mungesë të regjistrave, të cilët janë kthyer nga Serbia, 

vetëm me dt.10.12.2015, dhe në mungesë të dokumentacionit të nevojshëm për vërtetimin e 

fakteve të duhura, të cilat kishin me qenë thelbësore në regjistrimin apo jo të këtij personi. 

 

Gjykata vëren se, prokuroria me rastin ngritjes dhe përfaqësimit të aktakuzës, gabimisht i është 

referuar normës blankete në përshkrimin faktik në aktakuzë në raport me pikën I. Ku në atë pjesë 

thuhet “i pandehuri ka vepruar në kundërshtim me neni 8 pika 10 të Udhëzimin Administrativ 

Nr.25/2013”. Siç shihet prokuroria nuk e kishte të qartë se ky udhëzim administrativ nuk mund 

të zbatohet në rastin konkret. Për faktin se, ky udhëzim rregullon formëm, lëshimin dhe 

përmbajtjen e dokumenteve të gjendjes civile. Ndërsa, i pandehuri nuk akuzohet se ka lëshuar 

ndonjë dokument të caktuar të gjendjes civile në raporte me pikën I, por ai akuzohet se ka 

regjistruar palën /personin në regjistrin e lindjeve në librat e gjendjes civile, pa qenë me parë i 

regjistruar në bazë të dokumentacionit jo vA.d. Pra, nga këto arsye prokurori e ka akuzuar të 

pandehurin se ka tejkaluar detyrat zyrtare, ndërsa nuk ka qenë në njohuri se cilat kanë qenë 
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detyrat zyrtare të tij, se paku këtë nuk e kanë arsyetuar në asnjë pjesë të akuzës. Siç duket, nuk 

kanë qenë në njohuri me ligjet në fuqi, sepse sipas nenit 26 i Ligjit për Gjendjen Civile, N.A si 

zyrtar i gjendjes civile ka pas për detyrë të mbanë, mirëmban dhe përditëson të dhënat në 

regjistrin e gjendjes civile. Ndërsa sipas nenit 54 dhe 55 të po të njëjtit ligj, N.A, si zyrtar i 

gjendjes civile, ka pasur për detyrë të bëjë regjistrimin e mëvonshëm apo riregjistrimin, kjo është 

lejuar me ligj. Ndërkaq, në rastin konkrete për gjitha këto veprime janë zbatuar nenet 1,2,3,4 dhe 

5 i Udhëzimit administrativ Nr.03/2012], që rregullon riregjistrimin, kriteret, rastet kur mund një 

gjë të tillë dhe me nenin 5, detyrimet e zyrtarit të gjendjes civile, të bëje riregjistrimin. 

  

Prokuroria nuk e ka dëshmuar me asnjë provë se i pandehuri e ka ditur apo ka mundur ta dije se 

dokumentet e A.S, kanë qenë të falsifikuara, se i pandehuri e ka njohur me parë këtë person, se 

ka pranuar ndonjë favor apo dhuratë nga ai, apo se është shoqëruar ndonjëherë me të.  

 

I pandehuri në mbrojtjen e tij, ka thënë se në këtë rast ka besuar dokumentacionit dhe në bazë të 

saj, ka bërë regjistrimin, dhe kurrë me parë apo me pas nuk e ka njohur këtë person, e as që ka  

papranuar ndonjë përfitim nga ai. Prokuroria nuk ka dëshmuar të kundërtën e asaj çfarë ka thënë 

i pandehuri.  

 

Kërkesat ligjore, sipas neni 7 para 2 të KPP-së, përcakton se prokuroria e shtetit obligohet që me 

përkujdesje dhe përkushtim t`i vërtetojë faktet kundër të pandehurit si dhe ato në favorin e tij.  

Gjykata, gjen se në këtë rast  prokuroria, ka vepruar në kundërshtim me këtë dispozita ligjore. Në 

aktakuzën kundër të pandehurit, thuhet “nuk ka verifikuar dokumente e palës”, ndërsa nuk 

vlerësohen provat që dëshmojnë të kundërtën (faktet në favor të pandehurit). Nga shkresat e 

lëndës rezulton se i pandehuri më 10 dhjetor 2015, ka pranuar kopjet e vjetar të regjistrit civil të 

kthyera nga Serbia. Këto prova i ka siguruar gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor. Përkundër faktit 

se një gjë të tillë e kishte potencuar vetë i pandehuri që nga fillimi i procedurës penale, mirëpo, 

asnjëherë gjatë hetimeve prokuroria nuk e ka siguruar dëshminë e tillë, që kjo ka qenë e mundur 

të bëhet, e që i shkonte në favor të pandehurit. Megjithatë, aktakuzën e ngritur prokuroria e 

kishte mbështetura pikërisht në këtë fakt, duke e akuzuar të pandehurin se me rastin e regjistrimit 

nuk i ka shikuar librat e vjetar të gjendjes civile, përkundër që i pandehuri vazhdimisht kishte 

thënë se librat apo regjistrat i kishte pranuar shumë më vonë, dhe jo në kohen kur ai akuzohet 

nga prokuroria. Këtë rrethanë e kishte ndryshuar gjatë shqyrtimit gjyqësor prokurori i rastit dhe 

nuk ishte thirr më në rrethanën e librave të vjetra. 

 

Sipas vlerësimit të gjykatës aktakuza  në këtë rast nuk i plotëson kushtet dhe kërkesat ligjore  nga 

neni 241 të KPP-ës, sepse nuk dëshmon elementet bazë të veprës penale, për të cilën akuzohet i 

pandehuri. Aktakuza nuk jep shpjegime mbi faktet kryesore, arsyet për të bindur një vëzhgues 

objektiv se i pandehuri ka kryer veprën penale. Akuza mbështet në normën blankete në mënyrë 

plotësisht të gabuara, nuk janë përcaktuar detyrat dhe autorizimit e të pandehurit edhe pse ai 

akuzohet se ka tejkaluar autorizimet e tij, si person zyrtar.  

 

Gjykata në bazë të provave të administruara në shqyrtim gjyqësor, nuk ka gjetur asnjë shkelje të 

kryer nga i pandehuri N.A, si zyrtar i gjendjes civile, ndaj Ligjit për Gjendjen Civile Nr.04/L-

003, me rastin e regjistrimit të NN personit në emër të A.S. 

 

Aspekti ligjore dhe obligimet e prokurorisë;  

Gjykata, rikujton se sipas nenit 48 te KPP-ës, prokurori i shtetit ka për obligim që gjatë hetimit të 

veprave penale të anA.zojë provat dhe faktet fajësuese dhe shfajësuese dhe të siguroj që një 

hetim të kryhet duke respektuar në tërësi të drejtat e të pandehurit dhe që mbledhja e provave të 
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mos bëhet në kundërshtim me Kapitullin XVI të këtij kodi. Gjithashtu, duke u bazuar në nenin 

242 të KPP-ës, përcaktohet si në akuzë duhet të jepen shpjegimet e arsyeshme për ngritjen e 

akuzës bazuar në rezultatin e hetimeve dhe provave që i vërtetojnë faktet kryesore, ndërsa në 

rastin konkret prokuroria, nuk kishte siguruar prova, pothuajse asnjë provë të vetme që në 

mënyrë të drejtpërdrejtë apo indirekte që do të mund të vërtetohet se i pandehurit ka kryer veprën 

penale që akuzohet.  

 

Gjykata, rikujton një parim kryesor të procedurës penale ”In dubio pro reo”, përcaktuar në nenin 

3 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, i cili përcakton se “mëdyshjet lidhur 

me ekzistimin e fakteve te rëndësishme për çështjen ose për zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit 

penal interpretohen në favor të të pandehurit dhe të drejtave të tij”.   

 

Gjykata, vlerëson se provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor nuk provojnë asnjë nga faktet 

të cilat janë potencuar në aktakuzë. Gjykata, nga të gjitha arsyet që ka dhënë si më lartë, arrin në 

përfundim se nuk ka prova të mjaftueshme për të vërtetuar se i pandehuri ka kryer veprën penale 

që akuzohet. Bazuar arsyet dhe faktet e cekura vendosi që të pandehurin N.A, ta liroi në tërësi 

nga akuza e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, PP.nr.92/2018, e datës 27.02/2018, në 

mungesë të provave për të përcaktuar fajësinë  tij në raport me piken I të aktakuzës.   

 

Arsyet lidhur me piken II te akuzës; 

Zyra e Prokurorisë në Mitrovicë, prokurori i rastit gjatë shqyrtimit gjyqësor është tërhequr nga 

ndjekja penale për te pandehurit N.A, në raport me piken II të akuzës, për veprën penale; 

Falsifikimi i dokumenteve zyrtar nga neni 434 par.1 të KPRK-së. 

 

Konstatimi i Gjykatës: 

Pasi që prokurori në PTH-Mitrovicë, Naim Beka, është tërhequr nga akuza dhe nga ndjekja e 

mëtejme penale kundrejt të pandehurit N.A, sa i përket veprës penale II të akuzës, kjo gjykatë 

vlerëson se prokuroria ka të drejtë ligjore në çdo kohë të tërhiqet nga ndjekja penale, deri në 

përfundimin e shqyrtimin gjyqësor. Bazuar në këto arsye Trupi gjykues pranë kësaj gjykate 

vlerëson se në tërësi janë plotësuar kushtet ligjore për refuzimin e akuzës dhe nxjerrjen e 

aktgjykimit refuzues, sipas nenit 363 par.1 nën par 1.1 të Kodit të Procedurës Penale të 

Republikës së Kosovës, andaj mbi bazën e kësaj në lidhje me këtë vepër penale është nxjerr ky 

aktgjykim refuzues. 

 

Gjykata lidhur me shpenzimet e procedurës penale: 

Gjykata, ka vendosur ta lirojë të pandehurin N.A, nga shpenzimet e procedurës penale. Ky 

vendim mbështet në nenin 454 pa 1 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. 

 

Gjykata konstaton se gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk kishte kërkesë pasurore-juridike.  

 

Gjykata nga arsyet e cekura si më lartë ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË 

Departamenti për Krime të Rënda 

P.nr.37/2019, të dt.22.02.2020 

Procesmbajtësja:                   Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari: 

Edita Kelmendi                        Avni Mehmeti 
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KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar e drejta në ankesë në afat prej 

15 ditësh, nga dita e pranimit me shkrim të aktgjykimit. Ankesa i drejtohet gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate, ankesa duhet të jetë me shkrim dhe të dorëzohet në 

administratën e kësaj gjykate, në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 


