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Numri i lëndës: 2020:040446 

Datë: 20.07.2020 

Numri i dokumentit:     01030804 

 

Pkr. nr. 46/2020 
 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

             GJYKATA  THEMELORE NË GJILAN,- Departamenti për Krime të Rënda, 

përmes kryetarit të trupit gjykues - gjyqtarit Agim Ademi,  me sekretaren juridike Kadrije 

Zymberi, në lëndën penale kundër të akuzuarit   F.H nga fshati ..., Komuna e Kamenicës, për 

shkak të veprës penale   falsifikimi i parasë nga neni  296, par.3. lidhur me par. 1  të KPRK-ës,  

sipas aktakuzës së  Prokurorisë  Themelore  në Gjilan,- Departamenti i Krimeve të Rënda  PP 

I.nr. 37-a/2020, të datës  06.05.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar dhe publik, më datën  

14.07.2020, bie dhe në prezence të palëve publikisht shpalli   këtë :  

 

 

A K T GJ Y K I M 
 

 

 

                     I akuzuari  F.H,  nga i ati E..., dhe nëna  H... e lindur K...., i lindur ..., në Gjilan, 

me vendbanim të përhershëm  në  fshatin ..., Komuna e Kamenicës,  i pamartuar, i pa punësuar,  

ka të kryer shkollën  e mesme,  i gjendjes së  mesme  ekonomike, Shqiptar, Shtetas i 

Republikës së Kosovës, me numër personal .... .                    

   

 

 

 

                                 Ë SH T Ë   F A J T O R  
 

 

 

                   Se ka siguruar para të falsifikuara dhe atë një bankënotë prej 20 euro me numër 

serik UC1366259581, të cilën duke e ditur se e njëjta është e falsifikuar, me datë 11.02.2020 e 

ka vënë në qarkullim , në atë mënyrë që ka hyrë në lokalin –mobi shop “V...” pronë e të 

dëmtuarit Sh.S i cili gjendet në rrugën “....” në Gjilan ashtu që këtë bankënotë prej 20  eurosh 

ja jep pronarit të lokalit  duke  kërkuar që të ja shëndërroj në dy bankënota prej nga 10 euro dhe 

pasi i merr këto dy bankënota prej nga 10 euro largohet nga lokali. I dëmtuari më pas duke 

vërejtur se bankënota prej 20 euro ishte e falsifikuar rastin e kishte paraqitur në Polici..   
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                 Me çka ka kryer veprën penale   falsifikimi i parasë  nga neni 296  par.3.lidhur me 

par.1 të KPPK-ës. 

  

                 Andaj,  Gjykata në bazë të neneve 7, 17, 21, 38, 39, 43, 69, 107 dhe 296 paragrafi 6 

të KPRK-ës,  dhe neneve 365 dhe 453  të KPPRK-ës.  

 

 

                                             E  G J Y K O N  

 

 

                   I.  Të akuzuarin   F.H,  me  dënim me gjobë në shumë prej 350 (treqind e 

pesëdhjetë) euro, të cilin dënim me gjobë i akuzuari  do ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita 

e plotfuqishmërisë së aktgjykimit në të kundërtën dënimi me gjobë do të i zëvendësohet me 

dënim burgu duke i llogaritur nga 20 euro për një ditë burgimi.   

 

                  II. Të akuzuarit i shqiptohet edhe dënimi plotësues konfiskimi i kartëmonedhës së 

falsifikuar me  numër serik UC1366259581 në apoen  prej 20 euro.                     

  

                  III. Obligohet i akuzuari që të paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 30 

(tridhjet) euro si dhe shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës 

si dhe 50 (pesëdhjet) euro për kompensimin e viktimave të krimit, të gjithë këtë në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit të 

dhunshëm.      

 

  

A r s y e t i m 
 

 

                    Prokuroria  Themelore  në  Gjilan - Departamenti për Krimeve të Rënda  ka 

ngritur aktakuzë  PP I.nr. 37-a/2020, të datës  06.05.2020,  kundër të akuzuarit F.H nga fshati 

..., Komuna e Kamenicës, për shkak të veprës penale   falsifikimi i parasë nga neni  296, par.3. 

lidhur me par. 1  të KPRK-ës, dhe ka kërkuar që i akuzuari të shpallet fajtorë dhe të dënohet 

me dënim meritor sipas ligjit. 

  

                    Prokurori i Prokurorisë Themelore në Gjilan -  Departamenti për Krime të Rënda   

Shaban Spahiu, në seancën e shqyrtimit fillestar mbeti në tërësi pran aktit akuzues e më pas 

shtoi se meqenëse i akuzuari F.H  në seancën e sotme fillestare  e ka pranuar fajësinë, i 

propozoj gjykatës që me rastin e vendosjes lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit si rrethana 

lehtësuese të merren për bazë pranimi i fajësisë, gjendja familjare e tij,  faktin se më parë nuk 

ka qenë i dënuar për vepra tjera penale.  

                                                  

                    I akuzuari  F.H, pas leximit të aktakuzës deklaroj se e pranoj fajësinë për veprën 

penale e cila i vihet në barrë, derisa më pas shtoi se pendohem thellë për veprën e kryer penale, 

premtoi gjykatës se në të ardhmen nuk do të kryej vepra tjera penale, se deri më tani asnjëherë 

nuk jam ndeshur me ligjin dhe kërkoj nga Gjykata që mundësisht të më shqiptohet një dënim sa 

më i but që është e mundur.    

                         

                   Gjykata analizoi provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës, si raportii shpejtë  i 

datë 11.02.2020, formular prone i datë 24.02.2020, raporti i ekzaminimit  të dëshmive  të krim 

teknikës, kartëmonedha e cila ka rezultuar  e falsifikuar si dhe vet pranimit të fajësisë nga i 
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akuzuari F.H, është vërtetuar i akuzuari  ka siguruar para të falsifikuara dhe atë një bankënotë 

prej 20 euro me numër serik UC1366259581, të cilën duke e ditur se e njëjta është e falsifikuar, 

me datë 11.02.2020 e ka vënë në qarkullim , në atë mënyrë që ka hyrë në lokalin –mobi shop 

“V...” pronë e të dëmtuarit Sh.Sylejmani i cili gjendet në rrugën “Zija Shemsiu” në Gjilan 

ashtu që këtë bankënotë prej 20  eurosh ja jep pronarit të lokalit  duke  kërkuar që të ja 

shëndërroj në dy bankënota prej nga 10 euro dhe pasi i merr këto dy bankënota prej nga 10 

euro largohet nga lokali. I dëmtuari më pas duke vërejtur se bankënota prej 20 euro ishte e 

falsifikuar rastin e kishte paraqitur në Polici dhe në këtë mënyrë e ka kryer veprën penale  

falsifikimi i parasë  nga neni 296  par.3.lidhur me par.1 të KPPK-ës. 

 

                 Me rastin e caktimit të llojit  dhe të  lartësisë së dënimit trupi gjykues pati parasysh 

rrethanat të parapara me nenit 73 të KPRK-ës, dhe si rrethanë lehtësuese gjeti se i akuzuari  e 

ka pranuar fajësinë dhe njëkohësisht ka shprehur keqardhje të thellë për kryerjen e kësaj vepre 

penale, ka pas sjellje të mira në Gjykatë i është përgjigjur   ftesave  në mënyrë të përpiktë, 

premtimi i tij se në të ardhmen nuk do të kryej vepra tjera penale. Ndërsa si rrethanë rënduese 

pati parasysh rrezikshmërinë shoqërore të veprës penale pasi që ky lloj veprash penale 

paraqesin rrezik për stabilitetin ekonomik –financiar. Andaj, të akuzuarit iu shqiptua dënim 

sikur në dispozitiv, në mënyrë që me një dënim të tillë të shqiptuar do të arrihet qëllimi i 

dënimit si në kuptim të nenit 38 të KPRK-së.  

 

                Vendimi mbi dënimin plotësues konfiskimin i kartëmonedhës së falsifikuar në apoen 

prej 10 euro me  numër serik VA0983187245, është bazuar në nenin 296 paragrafi 6 të KPRK-

së.   

   

                Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është i bazuar në nenin  453 të 

KPPRK-së.  

 

                Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

                                           GJYKATA THEMELORE NË  GJILAN 

               DEPARTAMENTI I  KRIMEVE TË RËNDA 

                 PKR.nr. 46/2020   Me datë. 14.07.2020 

 

 

Sekretarja juridike,                                                                          Kryetari i trupit gjykues, 

  Kadrije Zymberi                                                                                Agim Ademi         

 

 

 

 

               KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë Departamenti për  Krimeve të Rënda, në afat prej 15 ditësh nga dita e 

pranimit të së njëjtës, ankesa dorëzohet në dy ekzemplar përmes kësaj Gjykate.   

    


