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                                               NË EMER TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – Departamenti për Krime të Rënda,  

në trupin gjykues të përbërë nga gjyqtarja Violeta Namani –kryetare e trupit gjykues, 

gjyqtarët Hamdi Ibrahimi dhe Naser Foniqi si anëtarë të trupit gjykues, me 

bashkëpunëtoren profesionale Shpresa Sahiti, në çështjen penale kundër të akuzuarit G.G. 

për shkak të veprës penale Falsifikimi i parave të parashikuar nga neni 244 par.1të 

KPPK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Publike të Qarkut- tani Prokuroria Themelore 

në Prishtinë-Departamenti për Krime të Rënda, PP.nr.294/2001,i dt.26.01.2009, pas 

mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor me dt.13.06.2019, në prezencën e prokurores të shtetit 

Javorka Perlinqeviq dhe të akuzuarit G.G. gjykata të njëjtën ditë mori dhe shpalli 

publikisht këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Kundër të akuzuarit:  

G.G. nga i ati M. dhe e ëma F. e vajzerisë H. Data e lindjes ... ne  P. ku edhe tani jeton, 

në rr.’’G.’’ pa nr,  i martuar, baba i dy fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, pronar i 

kompanisë ‘’Magno Text’’, me nr. Personal... gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, 

 

Konform nenit 363 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 të KPPRK-së,  

                                                         

REFUZOHET AKUZA 

SEPSE:  

Prej kohës së pa vërtetuar e deri me datën 03.03.2001, kanë vënë në qarkullim para të 

falsifikuara si të vërteta, në atë mënyrë që në kafenenë ‘’B. i’’ në L. ‘’B.i D.’’ në P. në 

fillim të muajit shkurt e pandehura S. së pari iu ka shitur të pandehurit I.F. i cili gjendet 

në arrati dhe të pandehurit G. dy bankënota të falsifikuara nga 500DM, për çmimin prej 

160 DM të vërteta, ndërsa në fund të muajit shkurt të vitit 2001, në të njëjtin lokal e 

pandehura S. iu ka shitur të pandehurve edhe një banknotë të falsifikuar prej 1000DM , të 

cilën e kanë vu në qarkullim si të vërtetë, në ate mënyrë që në tregun e veturave në P. nga 

një person NN kanë blerë goma, dhe nga ky person për kusur kanë amrrë 500 DM të 

vërteta, dhe po ashtu më datë 03.03.2001 në të njëjtin lokal e pandehura iu ka shitur dy të 

pandehurve bankënota të falsifikuara nga 500 DM, për të cilat të pandehurit kanë paguar 

320 DM të vërteta, dhe të njëjtën ditë gjatë kontrollimit të pandehurve policia iu ka gjetur 

dhe konfiskuar dy bankënota të falsifikuara nga 500 DM,  me numra serik 

           

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
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AA4078985Y6 dhe AA4078085Y6, ndërsa me rastin e bastisjes së shtëpis së të 

pandehurës S. në P. rr’’ M. e K.’’nr.30 nga ana e policisë, janë gjetur dhe konfiskuar edhe 

dy bankënota të falsifikuara nga 1000 DM, me numra serik YA0526921A0 dhe 

YA0525817A0, 

 

- me këtë kishte për të kryer veprën penale Falsifikim të parave të parashikuar nga 

neni 244 par.1 të KPPK-së. 

-  

Për shkak se prokurori i shtetit është tërhequr nga akuza në përfundim të shqyrtimit 

gjyqësor. 

  

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

   

                                                         A r s y e t i m 

 

Prokuroria Publike e Qarkut- tani Prokuroria Themelore në Prishtinë-Departamenti për 

Krime të Rënda,  ka ngritur aktakuzës PP.nr.294/2001,i dt.26.01.2009, kundër të 

akuzuarve S.D. dhe G.G. për shkak të veprës penale Falsifikim i parave, të parashikuar 

nga neni 244 par.1 të KPPK-së . 

Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti për Krime të Rënda, sipas Aktgjykim të  

plotfuqishëm me datë 03.04.2014, të akuzuarën S.D. e shpallë fajtore dhe e dënon sipas 

ligji. 

Lidhur me këtë çështje penale, gjykata ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor me dt.23.05.2019, 

dt.05.06.2019 dhe 13.06.2019, andaj prokurorja e shtetit në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se  pas dëgjimit të dëshmitarit dhe administrimit të provave materiale heq dorë 

nga ndjekja penale me arsyetimin se nga provat e administruara nuk ka prova të 

mjaftueshme se i pandehuri G.G. ka kryer veprën penale për të cilën ngarkohet, andaj 

prokuroria në bazë të nenit 52 heq dorë nga ndjekja penale kundër të akuzuarit G.G. 

Vendimin për shpenzimet e procedurës penale, Gjykata e ka bazuar në nenin 454 par. 1 të 

KPPK-së. 

Gjykata konform nenit 363 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 të KPPRK-së, ka vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

                           GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

                           DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA 

                                    PKR.nr.78/19,  të dt. 13.06.2019 

 

Bashkëpunëtore profesionale                           Kryetarja e trupit gjykues - Gjyqtarja 

Shpresa Sahiti                                                                           Violeta Namani 

 

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

/pesëmbëdhjetë/ ditë nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, e përmes kësaj Gjykate. 


