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                                                                                                                                        P. nr. 19/17 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-Departamenti i Përgjithshëm , Gjyqtarja Ilirjana 

Hoti , me sekretaren juridike Flutur Nagavci, në çështjen penale kundër të akuzuarve I.Th. nga P., për 

shkak të veprës penale organizim i skemave piramidale dhe bixhozit te paligjshëm nga neni 300/2të 

KPRK-ës dhe veprës penale heqja apo dëmtim i i vulave zyrtare ose shenjave nga neni 414 te KPRK-ës 

,sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore- Dep. Krime të Rënda në Gjakovë, PP/I.nr.87/16  të datës 

08.11.10.2016, të akuzuarit I.Th. nga P. dhe B.E. nga Gj. ,  për shkak të veprës penale në bashkë kryerje 

organizim i skemave piramidale dhe bixhozit te paligjshëm nga neni 300/2-31të KPRK-ës ,sipas 

Aktakuzës të Prokurorisë Themelore- Dep. Përgjithshëm  në Gjakovë, PP.nr.1711/16  të datës 

30.06.2016, të akuzuarit L.B. nga Gj.a dhe  I.Th. nga P.  ,  për shkak të veprës penale në bashkë kryerje 

organizim i skemave piramidale dhe bixhozit te paligjshëm nga neni 300/2-31të KPRK-ës dhe L. B.  për 

shkak të veprës penale heqje apo dëmtim i vulave zyrtare nga neni 414 të KPRK-ës ,sipas Aktakuzës të 

Prokurorisë Themelore- Dep. Përgjithshëm  në Gjakovë, PP.nr.1712/16  të datës 20.06.2016 dhe të 

akuzuarit I.Th. nga P.  për shkak të veprës penale  organizim i skemave piramidale dhe bixhozit te 

paligjshëm nga neni 300/2 të KPRK-ës, në shqyrtimin publik fillestar gjyqësor, të mbajtur më datë 

27.11.2017, në prani të Prokurorit  të shtetit – Dep për Krime të Rënda në Gjakovë Agron Matjani  , 

mbrojtësit te akuzuarit I.Th. av. B. M. dhe të akuzuarve  I.Th., B. E.dhe L. B., te njëjtën dite  mori dhe 

shpalli  këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I akuzuari I.TH.  , nga  P. , Rr. “H.J.  “ nr.13, i biri i I.dhe i nënës H. e gjinisë B. , data e lindjes ... në 

P. , ka te kryer shkollim universitar, menaxher i kompanisë “E.L.” , i gjendjes se mesme  ekonomike , 

shqiptar , shtetas i R. Kosovës, ne bashkëjetesë at i 4 fëmijëve .  
 

I akuzuari  B.E.,nga Gj., lagjja ”W.”nr..... i biri i H.  dhe i nënës N. e gjinisë H. , data e lindjes ... ne 

Gj., ka te kryer shkollën e mesme , i pa punë  ,i gjendjes se dobët  ekonomike , shqiptar , shtetas i R. 

Kosovës, i martuar at 4 fëmijëve., 
 

I akuzuari  L. B. ,nga Gj., Rr. ”Y.M. ”nr..... i biri i R.   dhe i nënës F.e gjinisë Ll. , data e lindjes ... 

ne Gj., ka te kryer shkollën e mesme , i pa punë  ,i gjendjes se dobët  ekonomike , shqiptar , shtetas i R. 

Kosovës, i martuar at 2 fëmijëve. 
 

I.PJESA NDËSHKUESE 
 

I akuzuari I.TH., 
Ë s h t ë    f a j t o r: 

             Sepse:  

 

           I .  

          -me dt.30.03.2016, në Gj., në  Rr.”S.S.i” , në lokalin e lojërave të fatit   në bastoren e  

kompanisë “E.L.”, i pandehuri I.Th. duke qenë në cilësinë e  pronarit të bastores ka organizuar dhe ka 

zhvilluar veprimtarin e lojërave të fatit  respektivisht basteve sportive, më qellim te përfitimit te dobisë  

pasurore ne mënyrë te kundërligjshme ,ne atë mënyrë qe pas kontrollit të bërë ditën kritike rreth orës 

16.00 min . nga ana e Njësiti për Hetimin e  e Krimeve .Ekonomike dhe Korrupsion ne Gjakovë 

,Inspektorët e ATK-ës dhe inspektorët e Administratës Tatimore në Prishtinë , është konstatuar se në këtë 
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lokal të bastorës punohet pa licence të siguruara nga ana e e organit kompetent për ushtrimin e një 

veprimtarie të tillë po ashtu duke mos respektuar distancën sipas ligjit mbi lojërat e fatit. 

    

  II. 

 

- në ditë dhe muaj të papërcaktuar të vitit 2016 e deri me datën 16.04.2016 në Gjakovë në Rr” 

H.D.” pa nr. saktësisht në njësinë e kompanisë “E.L.”, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm  të 

dobisë pasurore, në bashkëkryerje  organizojnë,   marrin  pjesë dhe ndihmojnë në organizimin e bixhozit , 

lojërave të fatit të kazinove ose të lojërave të fatit , për të cilën nuk ka qenë e dhënë më parë licenca apo 

leja e organit kompetent  në atë mënyrë që i pandehuri I.Th.në cilësinë e drejtorit ndërsa i pandehuri 

B.E.në cilësinë e punëtorit ushtrojnë  veprimtarin e lojërave te fatit pa poseduar leje përkatëse të lëshuar 

nga organi kompetent komunal , ashtu qe gjatë kontrollit të organizuar nga inspektorët e ATK-ës, dhe  

Policia e  Kosovës , të pandehurit janë hasur duke ushtruar veprimtarinë e lojërave të fatit  me aparatet e 

markës Apex(slot machine )pa licencë te organit kompetent. 

  

III. 

 

         -se me parë e gjere me dt. 13.04.2016,ne Gjakovë ,konkretisht tek rruga “I. B.” p.n., kanë 

organizuar dhe zhvilluar veprimtarin e lojërave te fatit si bastore dhe kazino pa licencë me qellim te 

përfitimit te dobisë pasurore ne mënyrë te kundërligjshme ,ne atë mënyrë qe te njëjtit kanë hapur piken e 

lojërave te fatit “E. L.” ne te cilën kanë ushtruar veprimtarin ne kundërshtim me Ligjin për lojëra te fatit 

te R. Kosovës  

 

IV. 

-nga data e pavërtetuar e gjere me dt.30.03.2016,rreth orës se pavërtetuar ne Gjakovë ,ne 

rrugën “M.T.”, me qellim te  përfitimit pasurore te kundërligjshëm për vete ,organizojnë dhe marrin 

pjesë ne organizimin e bixhozit ,lojërave te llojit te kazinove ose te lojërave te fatit ,ne kundërshtim me 

nenin 25 te Ligjit për lojëra te fatit ,ashtu qe edhe pse me pare ishte mbyllur me shirit SHT” E.L.” SHPK 

(bastore sportive ) nga inspektoret e ATK-ës me qene se nuk posedonin leje nga organet gjegjëse ,derisa 

haset duke ushtruar veprimtarin përkatëse gjate një plani operativ, respektivisht kontrolli nga inspektoret 

dhe organet e ndjekjes ,me çka te njëjtit i konfiskohet shtëpiza me nr. serik ... dhe pas ekzaminimit e 

njëjta shtëpizë i lirohet . 

 

-me çka  ka   kryer veprat penale organizim i skemave piramidale dhe bixhozit te paligjshëm 

në vazhdimësi  nga neni 300/2-81 te KPRK-ës  

 

Andaj  Gjykata  në mbështetje te nenit  4,17,41,45,46,73,74,75,76  dhe  nenit 300/2 -81të KPRK-ës 

dhe nenit 365 të KPP-ës. 

 

Të akuzuarit I.Th.  i shqipton  :   

  

                                                          DËNIM ME  BURG 

 

I. Dënim me  burgim ne kohëzgjatje prej 180(njëqind e tetëdhjetë)ditësh, i cili dënim do të 

ekzekutohet  në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

E dëmtuara  për të realizuar kërkesën e vet pasurore -juridike udhëzohen në kontest civil. 
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Komform nenit 47 me kërkesën dhe pëlqimin e te akuzuarit I.Th.  dhe mbrojtësit te tij av. ...  , 

dënimi i shqiptuar ne burgim ne kohëzgjatje prej 180 (njëqind e tetëdhjetë ) ditësh , i 

zëvendësohet me:  

 

                                                         DËNIM   ME  GJOBË 

 

II. Me dënim me gjobë në shumën prej 4000 (katërmijë ) euro ,të cilin shumë obligohet që ta 

paguaj në  afat prej 60 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë se aktgjykimit dhe atë kësti i parë ne shume 

prej 2000 (dymijë  ) euro do te paguhet deri me datën 5 te  muajit te pare pas plotfuqishmërisë se 

aktgjykimit, kësti i dyte prej 2000 (dymijë  ) euro  do te paguhet deri me datën 5 te muajit te dytë,  pas 

plotfuqishmërisë se aktgjykimit . 

 

Nëse i akuzuari nuk e paguan dënimin me gjobë, i njëjti i zëvendësohet me dënim me burgim si ne 

piken e I-rë te këtij dispozitivi në kohëzgjatje prej 180(njëqind e tetëdhjetë)  ditësh. 

 

 Detyrohet i  akuzuari që të paguajnë shpenzimet procedurale të përcaktuara nga ana e gjykatës dhe  

ne emër të paushallit gjyqësor shumën prej nga 50,oo.-€ , në afat prej 15 ditësh, e krejt këtë pas 

plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi.   

 

II.PJESA  REFUZUESE  

 
I. Në bazë te nenit 363/1 pika 1.1 te KPPK-së , për te akuzuarin ...  : 

 

                                              REFUZOHET AKTAKUZA  

Sepse:  

 

I. -me dt.30.03.2016, në Gjakovë, si në dispozitivin e I-re te këtij aktgjykimi , me urdhër të 

pandehurit I.Th. ,është dëmtuar vula si dhe është hequr shenja zyrtare e ATK-ës dhe ka hapur lokalin e 

bastores “E.L.” e cila gjendet ne rrugën “S.St.” p.n., në Gj., 

 

-me çka do te kishte kryer veprën penale heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose shenjave nga 

neni 414 te KPRK-ës. 

 

  Për arsye se prokurori shtetit gjate shqyrtimit fillestar, ka heq dore nga pika e II-të e  

aktakuzës PP/I.nr. 87/16 te dt. 08.11.2016. 

 

       Shpenzimet e procedurës penale bien ne barrën e mjeteve buxhetore te gjykatës . 

 

II. Në bazë te nenit 363/1 pika 1.1 te KPPK-së , për te akuzuarin ...  : 

 

                                         REFUZOHET AKTAKUZA 

Sepse:  

  

- në ditë dhe muaj të papërcaktuar të vitit 2016 e deri me datën 16.04.2016 në Gjakovë në Rr” 

H.D.” pa nr. saktësisht në njësinë e kompanisë “E.L.”, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm  të 

dobisë pasurore, në bashkëkryerje  organizojnë,   marrin  pjesë dhe ndihmojnë në organizimin e bixhozit , 

lojërave të fatit të kazinove ose të lojërave të fatit , për të cilën nuk ka qenë e dhënë më parë licenca apo 

leja e organit kompetent  në atë mënyrë që i pandehuri I.Th. në cilësinë e drejtorit ndërsa i pandehuri B.E. 

në cilësinë e punëtorit ushtrojnë  veprimtarin e lojërave te fatit pa poseduar leje përkatëse të lëshuar nga 

organi kompetent komunal , ashtu qe gjatë kontrollit të organizuar nga inspektorët e ATK-ës, dhe  Policia 
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e  Kosovës , të pandehurit janë hasur duke ushtruar veprimtarinë e lojërave të fatit  me aparatet e markës 

Apex (slot machine )pa licencë te organit kompetent. 

  

-me çka ne bashkëkryerje do te kishte kryer veprën penale organizimi i skemave piramidale 

dhe bixhozit te paligjshëm nga neni 300/2-31 te KPRK-ës  

 

Për arsye se prokurori shtetit gjate shqyrtimit fillestar, ka heq dore nga i akuzuari B.E. sipas 

aktakuzës  PP.nr.1711/16 te dt. 30.06.2016. 

 

       Shpenzimet e procedurës penale bien ne barrën e mjeteve buxhetore te gjykatës . 

 

  III.Në baze te nenit 363/1 pika 1.1 te KPPK-së , për te akuzuarin L.B.   : 

 

                                              REFUZOHET AKTAKUZA  

Sepse:  

 I.-se me parë e gjere me dt. 13.04.2016,ne Gjakovë ,konkretisht tek rruga “I.B.” p.n., kanë 

organizuar dhe zhvilluar veprimtarin e lojërave te fatit si bastore dhe kazino pa licencë me qellim te 

përfitimit te dobisë pasurore ne mënyrë te kundërligjshme ,ne atë mënyrë qe te njëjtit kanë hapur piken e 

lojërave te fatit “E.L.” ne te cilën kanë ushtruar veprimtarin ne kundërshtim me Ligjin për lojëra te fatit te 

R. Kosovës 

 

-me çka ne bashkëkryerje do te kishte kryer veprën penale organizimi i skemave piramidale 

dhe bixhozit te paligjshëm nga neni 300/2-31 te KPRK-ës  

  

II.se me datë ,kohë dhe vendin e njëjtë siç përshkruhet ne dispoitivin e I-rë te kësaj aktakuzë, 

ka hequr vulën apo shenjen e vendosur nga ana e personave te autorizuar zyrtar ,respektivisht nga zyrtaret 

policor dhe te ATK-ës, ne lokalin ku ka punuar si pikë e lojërave te faktit –bastore sportive dhe me pas ka 

hapur lokalin dhe ka filluar qe te punojë ne atë lokal për lojëra sportive –bastore, gjë qe është venë re nga 

zyrtaret policor pas një kontrolli te kryer ne këtë pikë te lojërave te fatit .  

 

-me çka do te kishte kryer veprën penale heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose shenjave nga 

neni 414 te KPRK-ës. 

 

Për arsye se prokurori shtetit gjate shqyrtimit fillestar, ka heq dore nga aktakuza PP.nr. 

1712/16 te dt. 20.10.2017  ,për te akuzuarin L.B. 

 

       Shpenzimet e procedurës penale bien ne barrën e mjeteve buxhetore te gjykatës . 

 

 

A r s y e t i m 

 

        Prokuroria Themelore-DKR  dhe Dep . i Përgjithshëm në Gjakovë ,ka ngritur aktakuzat kundër të 

akuzuarit I.Th. nga P., për shkak të veprës penale organizim i skemave piramidale dhe bixhozit te 

paligjshëm nga neni 300/2të KPRK-ës dhe veprës penale heqja apo dëmtim i i vulave zyrtare ose 

shenjave nga neni 414 te KPRK-ës ,sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore- Dep. Krime të Rënda në 

Gjakovë, PP/I.nr.87/16  të datës 08.11.10.2016, të akuzuarit I.Th. nga P. dhe B.E. nga Gj. ,  për shkak të 

veprës penale në bashkë kryerje organizim i skemave piramidale dhe bixhozit te paligjshëm nga neni 

300/2-31të KPRK-ës ,sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore- Dep. Përgjithshëm  në Gjakovë, 

PP.nr.1711/16  të datës 30.06.2016, të akuzuarit L.B.nga Gj. dhe  I. Th. nga P.  ,  për shkak të veprës 

penale në bashkë kryerje organizim i skemave piramidale dhe bixhozit te paligjshëm nga neni 300/2-31të 
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KPRK-ës dhe L.B.  për shkak të veprës penale heqje apo dëmtim i vulave zyrtare nga neni 414 të KPRK-

ës ,sipas Aktakuzës të Prokurorisë Themelore- Dep. Përgjithshëm  në Gjakovë, PP.nr.1712/16  të datës 

20.06.2016 dhe të akuzuarit I.Th.  nga P.  për shkak të veprës penale  organizim i skemave piramidale 

dhe bixhozit te paligjshëm nga neni 300/2 të KPRK-ës. 

 

      Në shqyrtimin fillestar  të mbajtur me dt.27.11.2017, duke vendosur sipas propozimit të mbrojtësit të 

akuzuarit I.Th., avokatit ..., pajtimit të akuzuarve I. Th., L. B. dhe B. E., për zhvillimin e përbashkët të 

procedurës penale për këtu katër lënde penale P.nr. 434/17,P.nr.19/17,P.nr. 702/17 dhe P.nr. 748/17 si 

dhe pajtimit të prokurorit të shtetit DKR Agron Matjani me propozimin e mbrojtjes ka bere bashkimin e 

këtyre katër lendeve penale dhe shqyrtimin gjyqësor e ka vazhduar me numrin unik P.nr.19/17. 

 

       Gjatë shqyrtimit fillestar  dhe publikë te mbajtur me  të datë 30.08.2017, Prokurori i shtetit te DKR-

ne Gjakovë ,Agron Matjani, paraprakisht deklaroi se sa i përket te akuzuarit L. B. nga Gj. i akuzuar sipas 

aktakuzës PP.nr. 1712/16 te dt. 20.10.2017, për veprën  penale ne bashkëkryerje organizim i skemave 

piramidale dhe bixhozit  te paligjshëm nga neni 300/2-31 te KPRK-ës dhe veprës penale heqje apo 

dëmtim i vulave zyrtare ose shenjave  nga neni 414 te KPRK-ës heqi dore nga ndjekja penale . 

 

      Po ashtu heki dore edhe ndaj te akuzuarit B. E.nga Gj. i akuzuar sipas  aktakuzës PP.nr. 1711/16 te dt. 

30.06.2017, për veprën penale ne bashkëkryerje  organizim i skemave piramidale dhe bixhozit  te 

paligjshëm nga neni 300/2-31 te KPRK-ës, pasi qe këta te dy sipas akuzave ishin të punësuar ne këtë 

kompani “E. L.” me rrogë . 

  

  Gjithashtu edhe sa i përket te akuzuarit I.Th. ,i akuzuar për veprën penale heqje apo dëmtim i vulave 

zyrtare ose shenjave nga neni 414 te KPRK-ës te paraparë ne aktakuzën PP/I nr. 87/16 te dt. 

08.11.2016,me qene se nuk u vërtetua me asnjë prove se i akuzuari I. Th. ,ka bere heqjen e shiritave te 

vendosur nga ATK –ja .  

 

        Prokurori i shtetit DKR Agron Matjani gjatë shqyrtimit fillestar të mbajtur me dt.27.11.2017 lexon 

aktakuzat  PP-nr.899/16 dhe PP.nr. 87/16 sa i përket te akuzuarit I.Th. ,PP.nr.1711/16 dt. 30.06.2017 

,PP.nr. 1712/16 dt. 20.10.2017 dhe PP.nr. 933/16 dt. 01.11.2017,dhe  deklaroi me qene se këtu i akuzuari 

I.Th.,  akuzohet për veprat penale organizim i skemave piramidale dhe bixhozit  te paligjshëm nga neni 

300/2 te KPRK-ës, e me qene se këtu i akuzuari I.Th. akuzohet per këto katër vepra te kryera gjate vitit 

2016 ,te njëjtat janë kryer ne afatin e shkurtër dhe janë te natyrës se njëjtë nga ana e te akuzuarit 

,plotësohen  kushte ligjore nga neni 81 te KPRK-ës, se këto vepra janë kryer ne vazhdimësi ,andaj i 

propozoi gjykatës qe pas nxjerrjes se provave gjate shqyrtimit gjyqësor i akuzuari I.Th. te  shpallet fajtor 

për veprat penale organizim i skemave piramidale dhe bixhozit  te paligjshëm nga neni 300/2 te KPRK-ës 

në vazhdimësi lidhur me nenin 81 te KPRK-ës . 

 

         I akuzuari I.Th. gjate shqyrtimit fillestar  duke deklaruar llidhur me fajësinë,theksoi se pas 

konsultimit të mjaftueshëm me mbrojtësin e ti av. ...  e pranon ne tërësi fajësinë sipas aktakuzës  të ri 

kualifikuar  me te cilën  pandehet  duke i ditur edhe me pare pasojat e pranimit te fajësisë dhe atë ne 

mënyrë vullnetare dhe pa presion, shtojë se këto vepra i ka kryer për shkak se ne fillim kam dashur 

vetëm te vërtetojë se a do te këtë  punë ne këto lokale dhe te njëjtat kanë qene ne fillim te ushtrimit te 

kësaj veprimtarie dhe se te njëjtat vepra janë konstatuar brenda një periudhe prej 13 ditësh . Andaj 

bazuar ne te gjitha këto i propozoi gjykatës qe te merr parasysh rrethanat lehtësuese si  pranimi i fajësisë 

,pagesa e gjobës administrative te caktuara nga ana e te dëmtuarës, premtojë se një veprim i tillë nuk do 

te përsëritet, sipas evidencës sime gjobat janë paguar ne tërësi dhe nëse ka mbetur ndonjë pa paguar jam 

i gatshëm ti përgjigjem menjëherë, pendimin e shprehur ne gjykatës si dhe është hera e pare qe ka ra 

ndesh me ligjin të me shqiptojë një dënim me te butë mundësisht dënimi i shqiptuar me burgim te me 

zëvendësohet me dënim me gjobë . 
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        Perf.i autorizuar  i te dëmtuarës A.N. deklaroi se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga ana e te 

akuzuarit I.Th. , por si pale e dëmtuar ne këtë proces parashtrojë kërkesë pasurore juridike, ku ne emër te 

subjektit “E. L.” ku person përgjegjës është i akuzuari I.Th. figuron shuma prej 22.000  euro . 

 

        Prokurori i shtetit  DKR Agron Matjani  ,duke u deklaruar lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit ,deklaroi se nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga këtu i akuzuari I.Th.,pasi  qe pranimi i 

fajësisë  është bere ne konsultim me mbrojtësin e tij av. ... ,i cili ka sqaruar për pasojat  dhe favoret 

juridike te pranimit te fajësisë pranimin e fajësisë dhe se pranimi i fajësisë është bërë me vullnet te plote 

dhe pa presion  dhe se aktakuzat kanë mbështetje ligjore dhe prova te mjaftueshme. Propozoi qe me 

rastin e marrjes se vendimit mbi dënimi gjykata te merr rrethanat lehtësueses sinë favor te akuzuarit 

sidomos faktin se ka pranuar fajësinë , ka qene korrekt gjate këtij shqyrtimi si dhe faktin se i akuzuari ka 

paguar gjobat administrative ne shumat prej nga 2000 euro për pikat ne te cilat janë hapura ne Gjakovë 

,ne lidhje me lojërat e bixhozit . 

 

 Ne shqyrtimin fillestar gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike : 

 

Ne tërësi u vërtetua se i akuzuari I. Th. , I.  -me dt.30.03.2016, në Gj., në  Rr.”S. S.” , në lokalin e 

lojërave të fatit   në bastoren e  kompanisë “E.L.”, i pandehuri I. Th. duke qenë në cilësinë e  pronarit të 

bastores ka organizuar dhe ka zhvilluar veprimtarin e lojërave të fatit  respektivisht basteve sportive, më 

qellim te përfitimit te dobisë  pasurore ne mënyrë te kundërligjshme ,ne atë mënyrë qe pas kontrollit të 

bërë ditën kritike rreth orës 16.00 min . nga ana e Njësiti për Hetimin e  e Krimeve .Ekonomike dhe 

Korrupsion ne Gjakovë ,Inspektorët e ATK-ës dhe inspektorët e Administratës Tatimore në Prishtinë , 

është konstatuar se në këtë lokal të bastorës punohet pa licence të siguruara nga ana e e organit kompetent 

për ushtrimin e një veprimtarie të tillë po ashtu duke mos respektuar distancën sipas ligjit mbi lojërat e 

fatit.  II- në ditë dhe muaj të papërcaktuar të vitit 2016 e deri me datën 16.04.2016 në Gj. në Rr” H.D.” 

pa nr. saktësisht në njësinë e kompanisë “E.L.”, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm  të dobisë 

pasurore, në bashkëkryerje  organizojnë,   marrin  pjesë dhe ndihmojnë në organizimin e bixhozit , 

lojërave të fatit të kazinove ose të lojërave të fatit , për të cilën nuk ka qenë e dhënë më parë licenca apo 

leja e organit kompetent  në atë mënyrë që i pandehuri I.Th. në cilësinë e drejtorit ndërsa i pandehuri B.E. 

në cilësinë e punëtorit ushtrojnë  veprimtarin e lojërave te fatit pa poseduar leje përkatëse të lëshuar nga 

organi kompetent komunal , ashtu qe gjatë kontrollit të organizuar nga inspektorët e ATK-ës, dhe  Policia 

e  Kosovës , të pandehurit janë hasur duke ushtruar veprimtarinë e lojërave të fatit  me aparatet e markës 

Apex(slot machine )pa licencë te organit kompetent  ,III.  -se me parë e gjere me dt. 13.04.2016,ne 

Gjakovë ,konkretisht tek rruga “I.B.” p.n., kanë organizuar dhe zhvilluar veprimtarin e lojërave te fatit si 

bastore dhe kazino pa licencë me qellim te përfitimit te dobisë pasurore ne mënyrë te kundërligjshme ,ne 

atë mënyrë qe te njëjtit kanë hapur piken e lojërave te fatit “E.L.” ne te cilën kanë ushtruar veprimtarin ne 

kundërshtim me Ligjin për lojëra te fatit te R. Kosovës ,IV. -nga data e pavërtetuar e gjere me 

dt.30.03.2016,rreth orës se pavërtetuar ne Gj.,ne rrugën “M. T. ”, me qellim te  përfitimit pasurore te 

kundërligjshëm për vete ,organizojnë dhe marrin pjesë ne organizimin e bixhozit ,lojërave te llojit te 

kazinove ose te lojërave te fatit ,ne kundërshtim me nenin 25 te Ligjit për lojëra te fatit ,ashtu qe edhe pse 

me pare ishte mbyllur me shirit SHT” E.L.” SHPK (bastore sportive ) nga inspektoret e ATK-ës me qene 

se nuk posedonin leje nga organet gjegjëse, derisa haset duke ushtruar veprimtarin përkatëse gjate një 

plani operativ ,respektivisht kontrolli nga inspektoret dhe organet e ndjekjes ,me çka te njëjtit i 

konfiskohet shtëpiza me nr. serik ....dhe pas ekzaminimit e njëjta shtëpizë i lirohet . 

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga i akuzuarit i  cili  ne 

shqyrtimin fillestar vullnetarisht kanë pranuar fajësinë ,për shkak te se cilës gjykata nuk ka administruar 

provat ,gjykata ka ardhur ne përfundim se pranimi i fajësisë nga i akuzuari është bere ne pajtim me 

nenin 248 te KPPK-ës. Gjate pranimit te fajësisë gjyqtari i vetëm gjykues konstatojë se të akuzuari ka 
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kuptuar natyrën dhe pasojat e  pranimit te fajësisë ,pranimi është bere vullnetarisht  nga i akuzuari,  

pranimi i fajësisë mbështetet ne faktet dhe provat qe i përmbajnë  aktakuzat ,ne materialet e prezantuara 

nga prokurori i shtetit dhe çdo provë tjetër dhe se aktakuzatnuk përmbajnë asnjë shkelje te qarte ligjore 

ose gabime faktike . 

Gjykata nga te cekurat me lartë ka ardhur ne përfundim se ne veprimet e te akuzuarve formohen te 

gjitha elementet e veprës penale te përshkruara si ne dispozitivat e këtij aktgjykimi dhe për këtë ka 

vendosur qe te akuzuarit të shpallen fajtor dhe ta gjykohen ne bazë te ligjit ,me pare duke vërtetuar 

përgjegjësisë  penale juridike te tyre. 

 

 Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin dhe llojit të tij, gjykata ka vlerësuar të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe rënduese të parapara  nga neni 73 të KPRK-së, të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 

dënimit. Përpos konstatimit të kryerjes së veprave  penale në mënyrën, kohën dhe vendin si në 

dispozitivin  e  aktgjykimit  nuk ka gjetur rrethana veçanërisht rënduese, ndërsa si rrethana lehtësuese 

për të akuzuarin  ka marrë parasysh pranimin e fajësisë, personalitetin e te akuzuarit se është baba i 4 

fëmijëve   , sjelljen korrekte të tij , pendimin  e shprehur ne gjykate për veprën e kryer  dhe premtimin se 

në të ardhmen do të jetë më i kujdesshëm dhe nuk do të përsëris  apo të kryej  vepra tjera te ngjashme ,  

pagesa e gjobës administrative  për të gjitha pikat e hapura në Gjakovë, në shumë prej nga 2.000 euro   

si dhe faktin se më parë nuk kanë ra në ndesh me ligjin , gjykata ka zbatuar dispozitat e zbutjes se 

dënimit bazuar ne neni 76 te KPRK-së dhe te akuzuarit  i ka shqiptuar dënimin  në minimumin e 

përcaktuar  ligjor ,dënim  me burgim ne kohëzgjatje prej 180(një qind e tetëdhjetë)ditësh,   me  bindje  

e plotë se  ky dënim është ne harmoni me peshën e veprave penale ,shkallën e përgjegjësisë penale të 

akuzuarit , personalitetin e te akuzuarit dhe se gjykata është e bindur se me dënimin e shqiptuar ndaj te 

akuzuarit do te arrihet qëllimi i dënimit nga neni 41 te KPRK-ës. 

  

Pas shpalljes së aktgjykimit, me kërkesën te akuzuarit I.Th.dhe mbrojtësit av. ... ,  Gjykata ne 

kuptim te dispozitës te nenit 47, dënimin e shqiptuar me burgim e ka zëvendësuar me dënim me gjobe 

me pëlqimin e personit te dënuar si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi, me shpresë dhe bindje se me 

dënimin e shqiptuar, do te arrihet qëllimi i dënimit i parapare me Ligj.  

 

Pasi  prokurori shtetit Dep. Krime të Rënda Agron Matjani,  gjate shqyrtimit fillestar është tërhequr 

nga ndjekja penale ndaj te akuzuarve: I.Th. ,i akuzuar për veprën penale heqje apo dëmtim i vulave 

zyrtare ose shenjave nga neni 414 te KPRK-ës te paraparë ne aktakuzën PP/I nr. 87/16 te dt. 08.11.2016, 

te akuzuarit L.B. nga Gj., i akuzuar sipas aktakuzës PP.nr. 1712/16 te dt. 20.10.2017, për veprat penale ne 

bashkëkryerje organizim i skemave piramidale dhe bixhozit  te paligjshëm nga neni 300/2-31 te KPRK-

ës dhe veprës penale heqje apo dëmtim i vulave zyrtare ose shenjave  nga neni 414 te KPRK-ës, si dhe 

ndaj te akuzuarit B.E. nga Gj.,  i akuzuar sipas  aktakuzës PP.nr. 1711/16 te dt. 30.06.2017, për veprën 

penale ne bashkëkryerje  organizim i skemave piramidale dhe bixhozit  te paligjshëm nga neni 300/2-31 

te KPRK-ës,  Gjykata bazuar ne nenin 363/1 nën par. 1.1 te KPP-ës ,ka marr aktgjykim me te cilën ka 

refuzuar aktakuzat për veprat penale te përshkruara  si në pjesën refuzuese te dispozitivit te këtij 

aktgjykimi. 

 

Vendimi për udhëzimin e palëve te dëmtuara ne kontest civil për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike u muar konform nenit 463 te KPPK-ës. pasi  qe gjykata gjate shqyrtimit gjyqësor nuk ka mundur 

te saktësoje lartasin e demit qe i akuzuari i ka shkaktuar te dëmtuarës pasi qe nuk ka asnjë ekspertizë apo 

konstatim për lartësinë e demit te shkaktuar. 

 

Vendimi që shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor bazohet ne dispozitën e nenit 

450 /1 dhe 2 nën par. 2.6 te KPPK-së.  

 

   Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi . 
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GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, 

                      P. nr. 19/17, P.nr. 434/17,P.nr. 702/17,  P.nr. 748/17 ,  më datë 27.11.2017. 

 

 

 

Sekretarja juridike                  Gj y q t a r j a 

Flutur Nagavci                                Ilirjana Hoti 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi mund te paraqitet ankesë ,në afatin  prej 15 ditësh   

            nga dita e marrjes se tij ne dorëzim  Gjykatës se Apelit ne Prishtinë. Ankesa ne       

            kopje të mjaftueshme i dorëzohet kësaj Gjykate. 
    . 


