
                                                 PKR.nr.112/2017 

                                  

                 NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVE –Departamenti për Krime te Rënda,  ne  Trup 

Gjykuese i përberë nga Gjyqtari  Shaqir Zika  Kryetar  i Trupit Gjykuese dhe  gjyqtareve  Manduhije  

Syla, dhe  Malsor Kryeziu  anëtar te Trupit Gjykuese, me pjesëmarrjen procesmbajtëses Bute 

Ramosaj, në lëndën penale kundër të akuzuarit V. A. M.  nga  fshati  P.   i E. perm  K- K. ,   tani  me 

banim ne P.   lagjja  A.   rruga  “ Gj.  B. ” nr.  ....,  për  shkak te veprës penale, falsifikimi i parasë 

nga neni 302 prg 2  te  KPRK-se, i akuzuar me aktakuzën e Prokurorisë Themelore-Departamenti 

për Krime te Rënda në Gj.... PP/I. nr..... datë ....,  pas  mbajtjes se seancës se  shqyrtimit kryesor  të 

mbajtur më datën 23.03.2018, me pjesëmarrjen e Prokurores së Shtetit te PTH ne Gjakovë Ali Uka, 

të  akuzuarit V.  M. të njëjtën ditë publikisht shpalli këtë: 

 

                                              A K T G J Y K I M  

 

I akuzuari: V. M. , e  lindur  me .....  ne Fsh P.  i epërm K-K. ,  tani me  vendbanim ne P.  

lagja A...   “ Gj. B.  “ .nr. ..., nga  i  ati  A. dhe ëma  F. ,  e lindura K. ,  i pa  martuar, ka te  kryer 

shkollën e mesme,  me numër personal  .... i  gjendjes së  mesme   ekonomike, Shqiptar,  Shtetas e R. 

së Kosovës. 

 

                ËSHTË FAJTOR 

 Me  dt.  03.10.2017,   duke qene ne dijeni se paraja është e  faksifikuar ne  fshatin O. K- M. ,   

pikërisht ne  restorantin  “ D. ”  me pronar   A. B. ,  ka vene ne  qarkullim  një kartëmonedhë   prej  

100€,  me numër serik   ...  ne atë mënyrë   që  gjersa  i pandehuri  V.  M.  ishte se  bashku me djalin 

e  axhës së tij L.  M.  pasi kanë ngrenë  ushqim  kamerieri- dëshmitarit  V.  D.   ja jep një 

kartëmonedhe  ne apoen prej  100€,  duke  bere pagesën prej  5 ( pese) €,  dhe ne atë rast  i ka kryer 

kusurin ne shume prej  95  ( nen dhjete e pese )€,  te cilat  para i kishte thyer me  pare djali i pronarit  

F.   ne  lokalin  “ Y. ”  i cili gjendet  ne afërsi , ashtu qe pas pak kohesh  pronari i këtij  lokali me 

emrin  Y.  ja kthejnë monedhe prej  100€,  dëshmitarit  V.  D.  me  arsyetim së është e  falsifikuar 

dhe menjëherë kanë paraqitur  rastin në  polici,  ashtu qe ne baze te  kamerave  identifikojnë te 

pandehurin V. dhe nga  raporti  i ekspertizës  i përpiluar  nga  Agjensia  e Kosovës  për  Forenzike ne 

P. ë me numër  ref  ....te dt.  21.11.2017,  ka dalur se  paraja  prej  100€ është e  falsifikuar,  e te  

cilën para  e ka përdor dhe  venë ne qarkullim  i pandehuri  V. M.  

- me çka  ka kryer veprën penale  falsifikimi i  parasë  nga neni  302 prg 2  te  KPRK-së.                                                                                                         

 Andaj gjykata me aplikimin e neneve 6, 17, 41, 49, 50, 51, 52, 62, 73, 76 pika 1.5  dhe  

nenit  302 par. 2  të KPRK-së, dhe nenit 365 të KPP-së, ia shqipton: 

 

 

 

 



                                       DËNIMIN ME KUSHT 

Duke ja  shqiptuar dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet nëse e akuzuara brenda kohës së verifikimit në afatin prej 2 (dy) vite,  nuk 

kryen vepër tjetër penale. 

I  shqiptohet dënimi  plotësuese  i  konfiskohet  karte monedha ne  apoen prej  100€,  me 

numër serik  .... 

 Detyrohet i akuzuari që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale   sa  do  te jen sipas  

llogarisë  se kësaj Gjykate dhe ne emër te  paushallit  gjyqësore  shumë prej  50,oo €,   te gjitha  këto 

ne afat prej15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së Aktgjykimit. 

 

                                            A r s y e t i m 

Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti për Krime të Rënda, me Aktakuzën PP/I. nr. 

108/17 të datës 22.12.2017, ka  akuzuar te  akuzuarin  V.   M.  nga  fshati  P.   i  E.  K- K. ,   tani me  

vendbanim ne P.  ,   për shkak te veprës penale  falsifikimi i parasë nga neni  302 prg 2  te  KPRK-

se.  

Gjykata ka caktuar  seancën e shqyrtimit fillestar me dt. 30.01.2018,  ku prezent ka qene  

përfaqësuesi i  akuzës  Prokurori i Shtetit  Ali Uka,  i  akuzuari  V.   M.    si dhe   i dëmtuari   A.  B. , 

dhe se ka pasur  kushte për mbajtje te shqyrtimit kryesore,  dhe se  i  akuzuari është deklaruar  i pa 

fajshëm për vepër penale qe  akuzohet  sipas aktakuzës.  

Gjykata  ka caktuar  seancën e shqyrtimit te dytë  me dt. ..  ku është refuzuar  kërkesa  e të 

pandehurit  për hudhjen e  aktakuzës dhe  pushimin e procedurës penale,   dhe pas kësaj  i akuzuari 

ka hjeke dore nga ankesa andaj është caktuar seanca e shqyrtimit kryesore me dt.  23.03.2018.  

Përfaqësuesi  i  akuzës  Prokurori i Shtetit  Ali Uka ne fjalën e tij  përfundimtare ka deklaruar 

se pas  mbajtjes  se seancës se  shqyrtimit  gjyqësore  verbalo – publike  kundër te  akuzuarit   V.  M. 

i  akuzuar  për  vepër penale  falsifikimi i parasë nga neni  302  prg 2  te  KPRK-se,  pa  mëdyshje 

nga provat  e administruara gjate këtij shqyrtimi gjyqësore   marrjes ne pyetje  ne cilësinë e 

dëshmitarit  V. D. ,  leximit te  deklaratës së të dëmtuarit A. B.    si dhe nga dëshmia e  dëshmitarit  

te propozuar nga  i  akuzuari  V. M.    nga  leximi i provave materiale  siç është  raporti  i oficerit  

policore   F.Z. me nr.  .....  t e dt.  ..   raporti  i shkurtër  i  Stacionit  Policore ne M.. e me numër dhe 

date te njejte  nga lista e  dëshmive  te përpiluar nga Njësia e   Forenzikes me numër dhe date te 

njëjte nga  vërtetimi  mbi sekuestrimin e  përkohshëm  te sendeve me numër dhe date te njëjtë, nga  

raporti  i ekspertimit nga  AKF- ja  ne Prishtinë,  ku është  konstatuar  se paraja ne apone  prej  100€ 

, me  numër  serik  si ne dispozitivi te  akuzës   është e falsifikuar  si dhe  nga  mbrojtja  e te  

akuzuarit është vërtetuar s e ne veprimet e te  akuzuarit  V. M.   qëndrojnë te gjitha elemente  

qenësore te veprës penale si ne aktakuzës    ashtu qe  deklaroi se  mbetem ne tërësi pranë aktakuzës  

dhe  kualifikimit juridike   te dhëne ne te   i propozoi Gjykatës  qe te njëjtin  te shpalli fajtore  dhe te  

gjykoi sipas  Ligjit, njëkohësisht te  obligoi ne pagesën e  shpenzimeve te procedure penale dhe  

paushallit gjyqësore,  po ashtu  i propozoi Gjykatës qe ndaj te njëjtit te shqiptohet dënimi  plotësues   

te  konfiskohet  kartëmonedha prej  100€,  komform nënti  302  prg 6  te  KPRK-se.  

 

I dëmtuari  A. H. B.   ne seancën  e shqyrtimit  fillestar ka deklaruar  se  ndaj te  akuzuarit   

V.  M.   nuk i bashkëngjitet  ndjekjes penale dhe   nuk parashtron kërkese  pasurore  juridike pasi qe  



i njëjti pasi qe kam paraqitur  rastin ne polici ka ardhur ne lokalin tim  i njëjti me ka kthyer  shumen 

prej  95€,  ka kërkuar  falje . 

Pasi qe  i  akuzuari është  deklaruar  i pa fajshëm  Gjykata ka zbatuar procedurën e provave  

ka marrë ne pyetje dëshmitaret e  propozuar  ne  aktakuze,  si dhe dëshmitar  e propozuar nga  i  

akuzuari  si dhe  ka bërë  leximin e të gjitha provave materiale te propozuara ne aktakuzë.  

Dëshmitari  V. L. D. ne seancën e  shqyrtimit kryesore ka deklaruar  se  i njëjti  punon ne  

restorantin e pronarit  A. B.   qe gjendet ne fshatin O.K- M. ,   dhe se  ditën kritike  me dt. ...,  ka 

qene ne  lokal ne vendin e punës  ku me ka qene dhe  djali i pronarit  i mituri  F.  B. Në lokal kane  

ardhur dy persona  te cilët  nuk i ka njohur me herët janë ulur ne tavolinë kane porositur ushqim  pasi 

qe kane hanger ushqimin  kam shkuar qe te beje pagesën dhe këtu i pandehuri V. M. mi ka dhënë  

100€  qe te beje  pagesën  dhe nuk me janë  dukur qe  janë  fals,  kam shkuar t e djali i pronarit qe te 

beje pagesën pasi qe  ai e ka mbajtur  kuletën  dhe ky nuk ka pasur para  time për kthimin e kusurit 

dhe  i njëjti ka shkuar  te marketi  “ Y. ”   qe  është  afër  lokalit  tone,   dhe  i ka bërë tima është 

kthyer  mi ka dhëne te  hollat dhe  unë V.  ja kam kthyer   95 €  kusuri.  Pasi qe  këta  myshteri  kane 

shkuar  mbas  20  minuta ka  ardhur pronari i marketit  “ Y. ”  dhe ka treguar  se këto  para 100€  

janë te  falsifikuara. I kemi treguar pronarit  dhe pronari i lokalit  pasi qe i ka shiquar kamerat   dhe  

ne i kemi treguar se  cilët  persona na i kane dhëne  10€,  dhe  ai rastin e ka paraqitur ne polici ne M. 

. Këtu  i pandehuri V.  ka ardhur te pronari  ja ka kthyer  95  €  dhe i ka kërkuar  falje. Kur  V. mi ka 

dhëne këto  100€   i kam prekur me dore kanë qene  pak te lagëta,  pasi qe  i pandehuri para kësaj ka 

qene ne banjo dhe  ato para  nuk mu kane dokur  qe janë te  falsifikuar  dhe kur me vërejti  V.  qe 

jam duke  i shiquar  me ka thëne  hej  mos janë te  falsifikuara  dhe  unë  jam përgjigjur  se nuk po  

duken se janë te  falsifikuar  dhe ne  në  lokal nuk kemi pasur  aparat për verifikimin  e parave. Por 

pronari  i marketit  pasi  ka verifikuar  mi ka kthyer  këto te  holla ne lokalë.  

Po  ashtu  Gjykata  sipas propozimit te  akuzuarit ka marrë ne pyetje dëshmitarin  L.  B.   M. 

,  për ndryshe djali i axhës se tij,  i cili është  njoftuar  qe sipas  Ligjit është liruar nga  dëshmia pasi 

qe është ne farefisni me te pandehurin  ka deklaruar se do te dëshmoi,  dhe  i njëjti ka deklaruar.  

Se me dt.  03.10.2017,  ai se  bashku me djalin e  axhës  V.  ka qene ne punë ne  fshatin  O.  

K- M. ,  dhe atë ditë  ka shkuar  qe te ushqehen  ne restorantin  “ D.  “ ne fshatin  O. Djali i axhës  

V..  i ka treguar qe ne F.K.   kur ka shkuar te beje  pagesën  pronari  i kësaj  depo  nuk ka dashur ti 

marrë këto  100€, ka kërkuar te  holla tjera,  dhe kur ka ardhur kamerieri ne ato  fjale qe mi ka 

treguar  dhe  V.  ja ka dhëne këto te  holla,   dhe  i ka treguar  kamerierit   qe këto te  holla  nuk dinë 

se  a janë  fals  a jo dhe kamerieri i ka këqyr dhe  i ka thëne se  jo nuk janë  fals.   Dhe  kemi kryer   

pagesën dhe  na  është kthyer  kusuri. Dhe jam  i sigurt  qe  V.  nuk ka ditur qe  parat janë te  

falsifikuara  dhe nuk dinë se  kush i ka dhëne. 

Sipas  propozimit  te   përfaqësuesit te  akuzës  e te  cilin propozim nuk  e  ka kundërshtuar  i  

pandehuri është bërë  leximi i deklaratë së të dëmtuarit A. B. ,  e dhëne ne  prokurori me dt.  

21.12.2017.  i  cili ka deklaruar  se është  pronari  i restoranti  “ d. ” ne  fshatin  O.   dhe se si  

kamarier punon ne te  V. D.  si dhe është duke  punuar   djali i tij  i mituri  F. .  Nga   kamarieri dhe 

djali jam njoftuar se me dt.  ....,   ne  lokal   dikush i ka dhëne  shumen prej   100€,  për   pagesën e  

ushqimin dhe te  njëjtit i është kthyer  kusuri ne shume prej  95 €. Ndërsa   5 €  janë ndalur  për 

ushqim.  Djali im këto  te  holla i thyer  ne një market  afër   lokalit tim  Y.  pronar ka qene  F. dhe 

me kane  treguar s e këto  para  prej  100€ q e   i kane dhëne kane qene te  falsifikuara.  Unë 

menjëherë  i kam marrë këto te  holla ne duar  dhe pronaret   te marketit  ja  dhashë  100€  te mija, 

mora  inqizimet nga  video- kamera  dhe se  bashku me punëtorin dhe  djalin i kemi identifikuar 

personin i cili i ka dhëne këto te  holla e që ishte  V.  M.   e rastin pastaj e kam paraqitur  ne polici.  

Pasi qe është thirru  nga  policia ky person ka ardhur ne lokal ka kërkuar  falje  dhe ka kompozuar  

shumen prej  95€.    



Gjykata  ka administruar  provat materiale  dhe atë ka  lexuar  raporte e oficerit policore   F.  

Z.  me numër te rastit  ....  te dt.   ...  ka bërë  leximin e  raportit te  shkurtër  te  përpiluar nga  

Stacioni  Policore  - Njësia  e Hetimeve ne M.  me numër  ..  te dt.   04.10.2017,  ka bërë  leximin e  

listës se dëshmive  t e përpiluar nga Njësia e  Forenzikes  ka bërë leximin mbi sekuestrimin e  

përkohshëm  te kart monedhës prej  100€  me numër  .....,  te dt.  03.10.2017,  ka bërë  shikimin  ne  

fotot nga  kamerat  e  lokalit  “D. ”   si dhe  ka bërë shikimin ne  foton e  bankënotës  me numër  

serik   .....   si dhe ka bërë  shikimin ne  raportin  e  Agjensisë  se  Kosovës  për  Forenzik  me numër   

AKF-e  /.... e  dt.  21.11.2017,  ku nga kjo ekspertize  është  konstatuar  se  kartëmonedha  ne  apoen 

prej  100€,  me numër  serik  .......   nuk   posedon  tiparet  mbrojtëse  te  sigurisë sipas  teknologjisë 

standarte  te prodhimit. Disa nga  tiparet  mbrojtëse   te sigurisë  qe janë te ndryshme nga  standarte  

dhe atë:  sheja ujore  ka floroshence  nen  rreze  ultra  violete,  fije  sintetike,  i mungojnë,  numri  

serik është i shtypur  me tekniken e printimit  toner,  laser  -jet,  ngjyra  pamore  e ndryshimit  mbetet 

e pa ndryshuar  peri  i sigurisë  dhe  hologrami janë  te  imituara  si  dhe nuk ka  rakcion  infra te 

kuqe. Andaj   kjo para  është totalishtë  e  falsifikuar.  

I  akuzuari  V. M.  ne  mbrojtje te vete  ka deklaruar se  është e vërtete  qe me dt. 03.10.2017,  

kam qene ne  lokalin  “  D.  “ ne  fshatin  O.  K- M.  pasi qe  kam qene duke  punuar ne shkollën  

fillore te këtij fshatit, dhe aty kam qene me  djalin e axhës,   pasi qe  kemi porositur ushqim  kemi 

ngrenë dhe  jam drejtuar  djalit te  axhës  L. i kam thëne se   me duket   100€  dikush mi ka dhëne   

dhe nuk dije  se  a  janë  fals  apo  origjinale,  meqenëse  një  dite  apo dy  dite me here pata  ble do 

materiale  për punë  shitësi ne  F.  K.  me ka thëne se  këto  100€  nuk mund ti pranoi  dhe  nga  se  

mua  po me duken  se  nuk janë  origjinale. Aparat  nuk kam pasur  për verifikimin e tyre,  dhe ky  

shitës  nuk ka pasur  dhe i ka marrë këto  te  holla dhe  i kam fytur ne  xhep  dhe kam bere pagese me 

te  holla tjera  dhe ne  bisede  e sipër me djalin e  axhës   gjersa  e  kisha  atë  kartëmonedha ne dore  

me është ofruar  kamarieri  duke mëndur se  jemi duke bere pagesën dhe me  ka thënë  a mos po 

donë  me pague,  dhe  unë  i thash se këto para  prej  100€  ne një shitore ne  Fushe  Kosove nuk mi 

kane pranuar  dhe nuk jam ne dije se  a janë  fals  apo  origjinale.  

Kamarieri  i ka marrë ato te  holla ne dore,  dhe pasi i ka prekur  me duar dhe  gisht  dhe  

grithur  ai me ka thëne  se  mua po me  duken se janë ne rregulle, dhe me tha  se  po shkon me thye 

te  një dyqan  i cili ishte  aty afër  restoranit,  dhe  është kthyer pastaj me te  holla  te impta  dhe me 

ka kthyer  kusurin prej  95 €.  

Pas  dy  javësh  policia  me ka kërkuar ne telefon dhe me kanë thënë qe te lajmërohem ne  

Polici ne M.  ku dhe kam dhënë  deklarata  ku jam vetur për  rastin ju kam treguar  atyre si këtu dhe 

menjëherë pas kësaj kam shkuar te pronari  i lokalit ku kam honger  ushqim i kam kërkuar  falje  i 

kam kthyer   95 €,  dhe s e këto te   holla  nuk dije se kush mi ka dhënë pasi qe  punoi ai instalues  i 

nxjemjes  qendrore  punoi se  bashku me vëllezërit  posedojmë  firmën  “ W-term” me seli ne  P.  

dhe unë me dashke  këto te  holla kurrë si kisha përdore  po te kisha  qene  i sigurt,  andaj  ne  fjalën  

përfundimtare  i ka  propozuar  Trupit Gjykues qe ta liroi nga  akuza nga  se  konsideron se këto 

veprime nuk i ka kryer  me dashje dhe nëse  Trupi  Gjykuese  gjënë qe jam  fajtor te me shqiptoi një 

dënim sa me te  bute  me herët kur nuk kam ra ndesh me Ligjin  dhe se t e dëmtuarin e  kam  

kompozuar.  

Ne  shqyrtimin kryesore  publikë   ne ketë qështje penale Gjykata  i ka  vlerësuar  te gjitha  

provat e proceduara  dhe atë dëshmitë  e dëshmitareve  V. D. dëshminë  e dëshmitarit  L.M. si dhe  

deklarata  e të dëmtuarit   si dhe  provave  materiale t e propozuara ne  aktakuzë  edhe nga  provat  e 

administruara  si dhe  nga  mbrojtja  e të   akuzuarit  te dhëne ne shqyrtimi kryesore, pa mëdyshje  ka 

vërtetuar  se ne veprimet  e të  akuzuarit  V.  M.    formohen  te gjitha  tiparet  e veprës penale nga 

neni  302  prg 2  te  KPRK-se,  për të cilën   i  akuzuari  është  shpallur përgjigje  dhe  i është 

shpallur dënimi   si ne dispozitiv  te këtij aktgjykimi.  



Gjykata  ka  hedhur  poshtë  mbrojtjen e te   akuzuarit  i cili  ne mbrojtje te vete ka deklaruar  

se  nuk ka ditur qe këto para  ne  apoen prej  100€  janë te  falsifikuara  nga se  mbrojtja e tij  është 

ne  kundërshtim  me  deklarimin e dëshmitarëve  V. M.  dhe  L. M. ,  pasi qe  i   akuzuari disa  dite 

para  rastit kritik  këto te  holla  ka tentuar  ti vene ne  qarkullim  ti përdore  për pagese n e  

materialet te  blere ne  F. K. mirëpo te njëjta  te holla nga pronari i firmës  janë kthyer  dhe  i  është 

treguar se dyshohet s e këto t e holla janë te  falsifikuar  edhe  përkundër kësaj  këtu  i  akuzuari 

prapë  me këto te holla ka  bërë pagesë  për  ushqimin  ne restorantin  “ D. ”  andaj  mbrojtja e tij  

është  ne  kundërshtim  me provat  e administruara   sidomos  nga  ekspertiza  e  AKF-se   ku  nga  

kjo ekspertize  shifet  se kjo kartëmonedha prej 100€  është totalisht e   falsifikuar. 

Vënia e  parasë  së  falsifikuar ne  qarkullim realizohet  kur  ajo  përdoret   kur  mundësohet  

përdorimi i mëtejme  e qe ne rastin konkret këto veprime  i ka realizuar këtu  i  akuzuari, pra ka bërë 

pagese për  ushqimin e ngrenë  edhe  pse me herët ka pasur  indikacione qe  këto para janë te  

falsifikuar  dhe te  njëjtën e ka vene ne qarkullim.   

Me faktet  e ofruara është vërtetuar  gjendja  faktike  si ne dispozitiv  te këtij aktgjykimi, 

andaj  ne veprimet  e te  akuzuarit  ekzistojnë  te gjitha tiparet e veprës penale  nga neni 302 prg  2  

te KPRK-se,  për të cilën vepër penale i  akuzuari është penalisht  përgjegjës  dhe është  ndëshkuar  

si ne dispozitiv  te këtij aktgjykimi.  

Me rastin  e matjes se  dënimit  Gjykata ka pasur parasysh  të gjitha  rrethanat  duke  u bazuar 

ne nenin  73 te  KPRK-se,  qe ndikojnë ne  llojin dhe lartësinë e dënimit   si rrethane  lehtësuese ka 

marrë parasysh  moshën e të  akuzuarit  është  person i ri,  me herët nuk ka qene  i gjykuar   te 

dëmtuarin e  kam kompensuar andaj   te  njëjtit  i ka shqiptuar  dënimin me kusht  me shpresë dhe  

bindje  se edhe me dënimin e shqiptuar  dot e  arrihet qëllimi i dënimit i parapare  komform 

dispozitave te nenit 41 te KPRK-se.  

Vendimi  mbi  konfiskimin e parasë  ne  apoen prej  100€,  bazohet ne  dispozitat e nënti  69 

lidhur me nenin  302  prg  6 te KPRK-se.  

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale është marr bazuar në nenin 450 par. 1 dhe 2, 

nën par. 2.6 të KPP-së. 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi 
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KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afet prej 15 

ditësh, nga dita e marrjes së tij, Gjykatës së Apelit  në Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate.     

 

 


