
 1 

PKR.P. nr. 33/17 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË -Departamenti i krimeve te renda, në përbërje 

nga gjyqtari Sali Berisha-kryetar i trupit gjykues, gjyqtarëve profesionist Lumturije 

Muhaxheri dhe Ahmet Rexhaj anëtarë,  sekretares juridike Mahije Rama si 

procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të akuzuarit  F.G. nga P., për veprën penale të 

falsifikimt te parasë, nga neni 302 par. 2 të KPRK-së, pas mbajtjes së seancës së 

shqyrtimit gjyqësorë publik, në praninë e të akuzuarit dhe prokurores së shtetit Valbona 

Disha-Haxhosaj, me dt. 14.04.2017, mur dhe publikisht shpalli këtë, 

 

 

A K T G J Y K I M  

 

 

I akuzuari F.G. i lindur me 02.10.1998  në Pejë, nga babai M. dhe nena B.,  e gjinisë D.,  

me vendbanim në P Lagjia K, ka të kryer shkollën e ...., i pa martuar, i gjendjes së .... 

ekonomike, shqiptarë dhe shtetas i Republikës së Kosovës, i identifikuar ne baze te 

letërnjoftimit nr............ 

 

Në bazë të nenit 363 par 1. Pika 1.1 të KPPRK-së. 

 

REFUZOHET aktakuza e Prokurorisë Themelore në Pejë, PP/I.nr.14/17 të dt. 

22.03.2017, nga se prokurori tërhiqet nga ndjekja penale,  

 

Për kinse:  

 

Me date  06.12.2016  rreth orës 23:05 ne Rr. “Brigada Kosovare” K. Peje, saktësisht afër 

shkollës “Vaso Pashë Shkodrani” me vetëdije ka poseduar paranë e falsifikuar me qellim 

qe te veje ne qarkullim si te vërtet dhe atë monedhe ne vlere prej 1x50 euro e cila 

monedhe pas ekzaminimit ka rezultuar e falsifikuar, ne dëme te dëmtuarit G. C.punëtor 

ne lokalin FAST FOOD-MAKA, ne atë mënyre qe pasi i pandehuri porositi 7 

hamburgerë  dhe ja bene pagesën te dëmtuarit G. C. ne monedhe prej 1x 50 euro me nr 

serik U06987546183, ky i fundit ja kthen kusurin dhe meqenëse ka qene errësirë nuk e ka 

vërejtur me kohe monedhën e dyshuar dhe është larguar nga aty, i dëmtuari G. pasi qe 

arrin ne një vend ku ka ndriçim e vëren se monedha është e dyshimtë, dhe e njofton 

policin.  

 

-me çka kishte për të kryer vepër penale të falsifikim te parasë nga neni 302 par.2 te 

KPRK-së. 

 

I akuzuari lirohet nga obligimi i shpenzimeve gjyqësorë të cilat do të bien në mjetet 

buxhetore të gjykatës, konform nenit 454 par. 1 të KPPRK-së. 
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A r s y e t i m  
 

 

Prokuroria Themelore në Pejë, ka ngritur  aktakuzën PP/I.nr.14/17 të dt. 22.03.2017, 

kundër të akuzuarit F.G. nga P., për vepër penale të falsifikimit te parasë, nga neni 302 

par.2 te KPRK-së. 

  

Në seancën e shqyrtimit kryesor Prokurori i shtetit në Pejë tërhiqet nga dhe aktakuza  

ndjekja penale ndaj të pandehurit F.G., duke u deklaruar se gjate procedurës se provave 

nuk identifikua me saktësi i akuzuari as nga dëshmia e te dëmtuarit i cili nuk është ne 

gjendje ta identifikoj te akuzuarin ne baze te konstruktit trupor por as ne baze te zërit, 

sikurse edhe për faktin se i akuzuari ne mbrojtjen e ti nuk pranon qe te jete kryerësi i 

kësaj vepre penale qe nga faza fillestare, megjithëse pranon qe telefoni dhe numri i 

VIBER ka qene i tij deri ne fillim te muajit nëntor kur edhe i ka humbur dhe se i njëjti e 

ndjenë veten fajtore për faktin se nuk e ka lajmëruar për te bllokuar ketë numër meqenëse 

nuk i ka pasur as PUKUN as PININ, kam menduar qe një gjë e tille nuk munde te behet 

ne postë. Prandaj në mungese te provave hekë dorë nga ndjekja për te pandehurin F.G. 

për veprën penale falsifikim te parasë nga neni 302 te KPK-se. 

  

Andaj meqenëse prokurori i shtetit gjatë seancës së shqyrtimit gjyqësor, tërhiqet nga 

ndjekja penale, ndaj të pandehurit F.G nga P., për vepër penale të falsifikimit te parasë, 

nga neni 302 par.2 të  KPRK-së,  Gjykata refuzon aktakuzën e PTh. në Pejë,  PP/I.nr. 

14/17të dt. 22.03.2017, konform nenit 363 par 1. pika 1.1 të KPPRK-së. 

 

I pandehuri lirohet nga obligimi i shpenzimeve gjyqësorë të cilat do të bien në mjetet 

buxhetore të gjykatës, konform nenit 454 par. 1 të KPPK-së. 

 

Andaj nga sa u tha më lartë e në bazë të dispozitave të lartëcituara ligjore dhe konform 

nenit 391 të KPK u vendos si në diapozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

NGA GJYKATA THEMELORE-DKR NË PEJË,          PKR. P. nr.33/17 dt. 14.04.2017. 

 

Procesmbajtësja,                                                                            Kryetari i trupit gjykues,   

Mahije Rama, d.v                                                                              Sali Berisha, d.v. 

                                                                                                             

 

KËSHILLA JURIDIKE:                                                              

Pala e pakënaqur ka të drejt ankese Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë, nëpërmes të kësaj Gjykate, në  

afatin prej 15 ditëve nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi. 


