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Numri i lëndës: 2019:091307 

Datë: 13.07.2020 

Numri i dokumentit:     01019942 

 

                                                                                                                                P.nr.277/2006 

                                           NË EMËR TË POPULLIT 

 

                                                                                  

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË 

RËNDA,  trupi gjykues i përberë nga gjyqtaret : Isuf Makolli – kryetar, Shpresa Hasaj-Hyseni 

dhe Lutfi Shala, anëtarë, me procesmbajtësen Kimete Mehmeti, në çështjen penale të akuzuarit 

Q. B., i akuzuar për shkak të veprës penale Falsifikim i parasë të parashikuar nga neni 244 par. 

3 të KPRK-së, sipas  aktakuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut në Prishtinë- tani Prokurorisë 

Themelore në Prishtinë/ Departamenti i Krimeve të Rënda  PP.nr.524/2003 i datës 12.04.2006,  

pas shqyrtimit gjyqësor të hapur për publikun të mbajtur me datë 01.07.2020, në të cilin ishin 

të pranishëm: Prokurori i shtetit Bukurije Gjonbalaj, i akuzuari Q. B.,  me mbrojtësin e tij av. 

Osman Mehmeti, me datë 02.07.2020, mori dhe publikisht shpalli këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I akuzuari Q. B., nga i ati J. dhe e ëma R. e gjinisë K. i lindur më ... në fsh. K.Komuna 

e P. tani me vendbanim të përhershëm në Gjermani adresa G. H. strasse ., ndërsa me 

vendbanim të përkohshëm në fshatin K. Komuna e P.i martuar, babë i dy fëmijëve, ka të kryer 

gjimnazin, shqiptar,  i gjendjes së mirë ekonomike, me numër personal të letërnjoftimit ...,  

shtetas i Republikës së Kosovës, 

 

 

      Konform nenit 363, par. 1, nën par. 1.3, të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, 

 
 

REFUZOHET AKTAKUZA 

 

S e p s e: 

  

 Me datë 17.11.2002, rreth orës 12:00 në rrugën “Proleteri” në Prishtine, me rastin e 

kontrollimit të veturës “Golf II” me targa ... në të cilën i pandehuri ka qenë bashkudhëtar, 

policia e UNMIK-ut  ia kanë gjetur dhe konfiskuar katër bankënota nga 50 euro të falsifikuara 

ku dy prej tyre kanë qenë me numër serik të njëjtë P00751070171  dy me numër serik të 

ndryshëm Y20238657471 dhe Y20238654577 të cilat i ka bartur me qëllim që ti vë në 

qarkullim si të vërteta.- 
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- me çka, kishte për të kryer veprën penale Falsifikim i parasë të parashikuar nga neni 244 

par. 3 të KPRK-së. 
 

-  sepse ka kaluar afati i parashkrimit të ndjekjes penale. 

 

- Nga i akuzuar, konfiskohen katër bankënota nga 50€, dy me numrat serik: 

Y20238657471, Y20238654477, dhe 2 bankënota nga 50€, me numër të njëjtë serik 

POO751070171të cilat janë përdorur për kryerjen e veprës penale.  

 

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

 

- I  dëmtuari A. B., nga P., rr. “...” nr. ., për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

udhëzohet në kontest civilo- juridik. 

 

A R S Y E T I M I 
 

 

Prokuroria Publike e Qarkut në Prishtinë tani Prokuroria Themelore në Prishtinë/Departamenti 

i Krimeve të Rënda, me aktakuzën PP.nr.524/2003 i datës 12.04.2006, e ka  akuzuar  Q. B., për 

shkak të veprës penale Falsifikim i parasë të parashikuar nga neni 244 par. 1 të KPRK-së,  
 

Në seancën e shqyrtimit gjyqësor, të datës 01.07.2020, në të cilën ishin të pranishëm prokurori 

i shtetit Bukurije Gjonbalaj, i akuzuari Q. B. mbrojtësi i tij av. Osman Mehmeti, dëshmitari – 

dëmtuari A. B.,  pas leximit të aktakuzës nga prokurori i shtetit, i akuzuari, ka deklaruar se e ka 

kuptuar aktakuzën dhe është deklaruar i pafajshëm për veprën penale për të cilën është 

akuzuar, gjykata ka administruar provat materiale si dhe ka dëgjuar dëshmitarin – të dëmtuarin. 
 

Gjykata  pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor dhe administrimit të provave, ka bërë ricilsimin 

juridik të veprës penale Falsifikimi i Parasë nga nenin 244 par.1 të KPPK-së, në veprën penale 

Falsifikimi i parasë nga neni 244 par.3 të KPPK-së, pasi qe me administrimin e provave 

gjykata konstato se në veprimet e të akuzuarit  manifestohen të gjitha elementet e veprës penale 

falsifikimi i parasë nga neni 244 par.3 të KPPK-së, e jo nga paragrafi 1i po këtij neni, paragrafi 

tre i këtij neni thotë se kushdo qe ve në qarkullim paranë e falsifikuar, duke e ditur se paraja e 

tillë  është e falsifikuar ose ka dijen për prodhimin a qarkullimin e parave të falsifikuar dhe 

këtë nuk e lajmëron dënohet me gjobë ose burgim deri në një vit, pra kemi pasur të bëjmë  me 

vënien ne qarkullim të parasë së falsifikuar e jo  me prodhim të parasë  së falsifikuar, se pse 

nuk është gjetur asnjë provë e vetme qe e vërteton prodhimin e parasë së falsifikuar, por 

gjykata ka vërtetuar se i akuzuari ka venë në qarkullim paranë e falsifikuar, dhe mbi këtë bazë 

edhe ka bërë ricilcimin juridik të veprës penale, sipas përshkrimit të veprimeve  të të akuzuarit 

në dispozitiv të aktakuzë ku nder të tjera thuhet se bankënotat e falsifikuar i ka bartur me 

qellim qe ti ve në qarkullim si të vërteta, pra nuk ka pasur veprime  të prodhimit të parasë.  
 

Pas rikualifikimit të veprës penale gjykata ka konstatuar se për këtë vepër ka arritur 

parashkrimi absolut i ndjekjes penale ndaj të akuzuarit, vepra penale e pretenduar është kryer 

me datë 17.02.2002, ndërsa afati i parashkrimit ka arritur me datë, 17.02.2006, andaj edhe nga 

kjo bazë gjykata e refuzoi aktakuzën. 
 

-Sipas nenit 90 par.6 të KPPK, parashkrimi i i ndjekjes penale arrihet në afatin prej dy vitesh 

për veprat penale të dënueshme deri një vit burgim ose dënim me gjobë. 
 

Ndërsa sipas nenit 91 par.6 të KPRK- ndjekja penale ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar 

dyfishi i kohës së afatit të parashkrimit.  
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Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor, u mor në bazë të nenit 

454, par.1. të KPP. 
 

Vendimi mbi konfiskimin e katr monedheave të falsifikuar u muar konfom nenit 244 par. 4 të 

KPPK-së 
 

Vendimi mbi kërkesën pasurore-juridike u muar në bazë të nenit 463 par.2. të KPP-së. 
 

Nga sa u tha më lart, dhe në bazë të nenit 363, par. 1, nënpar. 1.3, të KPPRK, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

 

Ky aktgjykim është përpiluar me datë 09.07.2020. 
 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË/DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË 

RËNDA                                                                                                                        

 

PKR.nr.277/2006, datë 02.07.2020. 
 

Sekretare juridike,                        Kryetari i trupit gjykues - gjyqtari, 

Kimete Mehmeti                                                                                   Isuf Makolli 

______________     

     ______________ 

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 të Kosovës, me seli në Prishtinë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


