
  

                       

 

PKR.nr.1148/13 

       

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA, 

gjyqtarja Suzana Çerkini, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Ardita Azemi, në çështjen penale 

kundër të pandehurit S. G. nga P., për shkak të veprës penale Falsifikim i parasë nga neni 302 par.3 

të KPRK, i akuzuar me Aktakuzë Prokurorisë Themelore në Prishtinë, PP/I-nr.323/2013  të datës 

30.12.2013, pas shqyrtimit fillestar, të hapur për publikun, të mbajtur më datë 04.08.2016, me 

praninë e Prokurorit të shtetit Besa Krajku dhe të pandehurit S. G., të njëjtën ditë, mori dhe  

publikisht shpalli këtë: 

 

 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I pandehuri S. G.,  i biri i S. dhe nënës P., e vajzërisë K., i lindur me data e lindjes...,  në P., ku edhe 

tani jeton,  ka të kryer shkollën e mesme, menaxher në kompaninë “E.”, sh.p.k,  i martuar babë i dy 

fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, Turk, shtetas i Republikës së Kosovës, i identifikuar me 

letërnjoftim RKS me nr.personal numër personal..., 

 

 

Komfor nenit 363 par.1 nënpar.1.1 të KPRK,  

 

      

 

REFUZOHET AKUZA 

 

Sepse, me datë 26.01.2013, rreth orës 12:50, paranë e falsifikuar e ka  vënë në qarkullim, ashtu që 

banknotën prej 20 euro, me numër S906503052 e dorëzon për deponim në “R.B.” në objektin “A. 

M.” në P. dhe kur punëtorja e bankës, E. M., paranë e kishte futur në aparat, ka konstatuar se 

kartëmonedha e dyshuar është e falsifikuar,   

 

- me çka kishte për të kryer vepër penale Falsifikim i parasë nga neni 302 par.3 të KPRK 

  

- Për shkak se prokurori i shtetit është tërhequr nga akuza,  

 

-   Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës, 

 

 

KONFISKOHET banknota prej 20 euro me numër serik S906503052, 

 

  

A r s y e t i m  

 



  

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda, me Aktakuzën 

PP/I.nr.323/2013 të datës 30.12.2013, ka akuzuar  S. G., për vepër penale Falsifikim i parasë nga 

neni 302 par.3 të KRK dhe, ka propozuar gjykatës që pas administrimit të provave  në shqyrtim 

gjyqësor, të pandehurin t’a shpall fajtor dhe t’a dënojë sipas ligjit.  

 

Gjykata,  duke vepruar në këtë çështje penale sipas aktakuzës së lartshënuar, mbajti shqyrtim 

fillestar, në të cilin i pandehuri mohoi fasjinë për veprën penale e cila i vihet në barrë, duke theksuar 

se, si menagjer kryesor në kmpaninë “E.” shpk, çdo herë paratë nga pazari ditor i deponon në 

bankën me të cilën kanë bashkëpunim, në “R.B.”, dhe  fare nuk ka qenë në dijeni se ndonjëra nga 

paratë është e falsifikuar, meqë paraprakisht ato ishin grumbulluar nga pika të ndryshme dhe meqë 

atëherë kompania nuk ka pasur aparat për verifikimin e parave, ato vetëm numroheshin dhe nga 

pronari vërtetohej shuma totale. 

 

Pas deklarimit bindës të të pandehurit dhe sqarimit të rrethanave të rastit, prokurori i shtetit deklaroi 

se tërhiqet nga aktakuza, përkatësisht nga ndjekja e mëtejme penale ndaj të pandehurit S. G., në 

drejtim të veprës penale Falsifikim i parasë nga neni 302 par.3 të KRK. Kjo, për arsye se, në rastin 

konkret vlerëson se, i pandehuri S.G. nuk ka patur dijeni se monedha në fjalë, paraja në shumë prej 

20 euro është e falsifikuar, meqë e njëjta para ka qarkulluar dorë më dorë nga disa persona brenda 

dhe jashtë kompanisë dhe se, qëllimi i të pandehurit nuk ka qenë që ta vëjë në qarkullim paranë e 

falsifikuar.  

 

Gjykata, pas tërheqjes së prokurorit nga aktakuza, përkatësisht nga ndjekja e mëtejme penale ndaj të 

pandehurit  S. G., këtë çështje penale e konsideroi si të përfunduar dhe në bazë të nenit 363 par.1 

nënpar.1.1 të KPP, e refuzoi akuzën dhe mori aktgjykim refuzues.   

 

Vendimin për lirimin nga shpenzimet gjyqësore, gjykata e mori në bazë të nenit 454 par.1 të KPP. 

 

Vendimin për konfiskimn e parasë së falsifikuar, gjykata e mori në bazë të nenit 282 par.2 

nënpar.2.5 lidhur me nenin 302 par.6 të  KPRK. 

 

Nga sa u tha më lartë dhe në bazë të nenit 363 par.1 nënpar.1.1 të KPP, u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

          

GJYKATA  THEMELORE  NË  PRISHTINË/DEPARTAMENTI IPËR KRIME TË RËNDA  

PKR.nr.1148/13, me datë 04.08.2016 

 

 

Sekretarja juridike,                                                 Gjyqtarja, 

Ardita Azemi                                  Suzana Çerkini 

____________       ________________ 

 

UDHËZIMI JURIDIK: 

Kundër këtij aktgjykimi, ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar brenda pesëmbëdhjetë (15) 

ditësh, nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit. Ankesa bëhet përmes kësaj Gjykate, për 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 


