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Numri i lëndës: 2018:025218 
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Numri i dokumentit:     00217355 

 

 

                        P.nr.698/2017 

 

      NË EMËR TË POPULLIT 

  

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, 

gjyqtari i vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Nacis Sarani, 

procesmbajtëse,  në lenden penale kundër të akuzuarit H.Q, nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, 

për shkak të veprës penale  falsifikimi i dokumenteve nga neni 398 par.1 të KP-ës.                      

sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren PP/II.NR.589-7/17 të datës  30.03.2017, 

pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar në pranin e Prokurorit të shtetit në Prizren Sahide Sefa, të 

akuzuarit, me date 28.12.2018 morri dhe publikisht shpalli  këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

 I akuzuari: 

 

H.Q,  nga i ati R. dhe nëna S. e lindur T., i lindur me datë ... në fshatin ..., Komuna e 

Prizrenit, ku edhe tani jeton, ka të kryer shkollën fillore,  furrtar, i martuar, baba i ... fëmijëve, i 

gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës Kosovës.  

 

Konform nenit 363 par.1 pika 1.1. të KPP-ës,  

 

      REFUZOHET AKUZA 

 

Me datë 18.02.2017 rreth orës 18,00 në fshatin ..., Komuna e Prizrenit, me dashje 

ndryshon dokumentin origjinal me qëllim të shfrytëzimit të atij dokumenti si origjinal, në atë 

mënyrë që derisa ishte duke drejtuar automjetin e tij të markës “...”, me targa të regjsitrit ..., 

ndalohet nga zyrtari policor i Kosovës, ku gjatë verifikimit të automjetit rezulton se i pandehuri 

i lartë përmendu i ka përdorur targat e një automjeti tjetër, të cilat nuk i përkisnin automjetit të 

tij,  

 

 Kësodore kishte për të kryer veprën penale falsifikimi i dokumenteve nga neni 398 

par.1 të KP-ës.  
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 Për shkak se prokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, është tërhequr nga akuza. 

  

 Shpenzimet e procedurës penale bien në barë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate.  

 

                                                      A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren, ka parashtruar aktakuzën PP/II.NR.589-7/17 të datës  

30.03.2017, kundër të akuzuarit H.Q, nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës 

penale  falsifikimi i dokumenteve nga neni 398 par.1 të KP-ës, 

 

Në shqyrtimin fillestar me datë 28.12.2018 prokurori i shtetit Sahide Sefa, duke pasur 

parasysh përshkrimin faktik të dispozitivit të aktakuzës, e duke u bazuar në ligjin mbi 

automjetet dhe ate neni 58 ku shprehimisht thuhet “ Targat e regjistrimit lëshohen për 

identifikim të mjetit ndërsa paragrafi 2. parasheh që personi dënohet me gjobë pesëqind 

(500.00) euro shoferi i cili i përdor targat e regjistrimit të mjetit të cilat nuk i takojnë atij mjeti, 

kurse të njëjtat konfiskohen, kjo prokurori tërhiqet nga aktakuza PP.nr.589-7/2017 të datës 

30.03.2017.  

 

Meqenëse Prokuroria Themelore në Prizren është tërhequr nga aktakuza për veprën 

penale e cila i vihet në barrë këtu të akuzuarit dhe ate falsifikimi i dokumenteve nga neni 398 

par.1 të KP-ës, e që është objekt i aktakuzës, andaj gjykata konform nenit 363 par.1 pika 1.1. 

ka vendosur si në shqiptim të aktakuzës.  

 

Vendimi mbi shpenzimet e paushallit gjyqësor gjykata e bazoi në kuptim të nenit 450 

dhe 451 të KPP, 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.698/2017 të datës 28.12.2018 

 

Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari  

Nacis Sarani                                                                                               Luan Berisha 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi pala e pa kënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 3 ditësh Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate.  

 

 


