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Numri i lëndës: 2019:078076 

Datë: 27.05.2019 

Numri i dokumentit:     00328939 

 

P.nr.305/2019 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN- Departamenti i Përgjithshëm, nëpër mjet gjyqtarit të 

vetëm gjykues Sabedin Mushica, me pjesëmarrjen e sekretares juridike, Igballe Azemi, në 

çështjen penale kundër të pandehurve: G.R. , nga Prishtina, për shkak të shtytjes, në veprën 

penale heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose  i shenjave nga neni 414 lidhur me nenin 32 të 

KPRK-ës dhe veprën tjetër penale, heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave nga neni 

414 lidhur me nenin 32 të KPRK-ës, të cilin me autorizim e mbron avokat …. , nga Prishtina, i 

pandehuri B.H. , nga Prishtina, për shkak të shtytjes, në veprën penale, heqja apo dëmtimi i 

vulave zyrtare ose  i shenjave nga neni 414 lidhur me nenin 32 të KPRK-ës, të cilën me 

autorizim e mbron avokat avokat …. , nga Prishtina, i pandehuri B.V. , nga Prishtina, për shkak 

të shtytjes në veprën penale, heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave nga neni 414 

lidhur me nenin 32 të KPRK-ës, të cilin me autorizim e mbron avokat …. , nga Prishtina, i 

pandehuri A.D. , nga Gjilani, për shkak të veprës penale, heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare 

ose i shenjave nga neni 414 të KPRK-ës, të cilin me autorizim e mbron avokat .... , nga 

Prishtina, i pandehuri F.B. , nga Gjilani, për shkak të veprës penale, heqja apo dëmtimi i vulave 

zytare ose  i shenjave  nga neni 414 të KPRK-ës, të cilin sipas detyrës zyrtare e mbron avokat 

.... , nga Gjilani, i pandehuri I.G. , nga Gjilani, për shkak të veprës penale, heqja apo dëmtimi  i 

vulave zyrtare ose i shenjave nga neni 414 të KPRK-ës, të cilin sipas detyrës zyrtare e mbron 

avokat .... , nga Gjilani, sipas aktakuzës se Prokurorise Themelore në Gjilan, PP.II.nr.324/2019  

e dates 27.03.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar me datë 01.04.2019, mori dhe shpalli 

publikisht, ndërsa me datë  02.05.2019, përpiloi, këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri G.R. , nga babai .... , e ëma .... , e lindur .... , i lindur më .... , në .... , me vendbanim 

në .... , i  martuar, ka të kryer fakultetin ekonomik, .... , me .... , i gjendjes së mesme 

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me .... . 

 

I pandehuri B.H. , nga babai ....  , e ëma .... , e lindur .... , i lindur më .... , në .... , .... , me 

vendbanim në ....  , .... , i  martuar, baba i dy fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, punëtor i 
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marketingut .... , i gjendjes së dobët  ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me 

.... . 

 

I pandehuri B.V. , nga babai .... , e ëma .... , e lindur .... , i lindur më ....  në .... , ku edhe jeton , 

....  , i pa  martuar – babë i katër fëmijëve, bashkëpunëtor në .... , punon si operator në .... , .... , 

ka të kryer fakultetin e shkencave politike, i gjendjes së mesme ekonomike,  shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, me .... . 

 

I pandehuri A.D. ,  nga babai .... , e ëma .... , e lindur .... , i lindur më ....  në .... , me  

vendbanim  në .... , i martuar  - baba i një fëmiu, ka të kryer fakultetin juridik, punon në .... , i  

gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës me .... .  

 

I pandehuri F.B. , nga babai .... , e ëma .... , e lindur .... , i lindur më ....  në .... , ku dhe jeton  .... 

,  i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme,  punëtor .... , .... , në .... , i  gjendjes së varfër  

ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës me .... .  

 

I pandehuri I.G. ,  nga babai .... , e ëma .... , e lindur .... , i lindur më ....  në .... , me vendbanim 

në .... , i martuar  - baba i dy fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, i papunë, i  gjendjes së 

varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës me .... .  

 

JANË FAJTOR 

 

Të pandehurit: G.R. dhe B.H.  

 

I 

 

Më datë 01.03.2019, rreth orës 20.30h, në Gjilan, të pandehurit  G.R.  dhe H.B. , përgjegjës të 

marketingut tek ….  me seli në …. ,  me dashje dhe me qëllim kanë shtyt punëtorët e tyre  F.B. 

dhe I.G. , të  zbatojnë urdhërin e kundërligjshëm të tyre që të heqin dhe dëmtojnë shiritët-

shenjat zyrare në ….  në ….  dhe në …. ,  në …. , në atë mënyrë që përkundër se më datë 

01.03.2019 ishin vendosur dy vula zyrtare-shiritë,  për mbyllje të lokalit nga ATK me 

mbishkrimin ‘’LOKAL I MBYLLUR- ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVES”, dhe dy 

dryrë nga Inspekcioni Komunal në Gjilan, për shkak të zhvillimit të veprimtarisë pa licencë 

dhe dyshimit për lojëra të ndaluara të fatit,të njëjtit  urdhërojnë punëtorët e tyre F.B. dhe I.G. 

që të heqin dhe dëmtojnë dryrët dhe  shiritat zyrtar të vendosur nga ATK dhe Inspeksioni 

Komunal dhe të hyjnë në lokale për të zhvilluar veprimtarinë pa përfilllur ndalesën përkundër 

se kanë qenë të vetëdijshëm se një veprim I tillë është i kundërligjshëm. 

 

Me këtë secili veç e veç ka kryer veprën penale shtytja në veprën penale heqja apo dëmtimi i 

vulave zyrtare ose I shenjave nga neni 414 lidhur me nenin  32 të KPRK-së. 

 

 

                                                                     II 

 

I pandehuri G.R. 

 

Nga kohë e papërcaktuar e deri më datë 01.03.2019, në bastoret e palicencuara …. në ….  dhe 

në ….  në …. ,  i pandehuri me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për 
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vete apo për …. , ka organizuar, ka marrë pjesë apo ka ndihmuar në organizimin e bixhozit, 

lojërave të llojit të kazinove apo lojërave të fatit për të cilat nuk është dhënë licenca, leja apo 

koncesioni i organit kompetent, në kundërshtim me nenin 4 të ligjit mbi lojërat e fatit, në atë 

mënyrë që pa leje përkatëse dhe pa licencë, ka hapur, organizuar,apo ndihmuar  në zhvillimin e 

veprimtarisë së palicencuar në ….  në …. dhe ….  në …. , ku përpos që luhen lojëra online të 

pa licencuara po ashtu janë vendosur edhe dy aparat të lojërave të fatit ‘’MERKUR 

GAMING’’ me ….  dhe …. , si dhe në shtëpizat kompjuterike janë instaluar lojërat e 

kundërligjshme ‘’Keno’’, ‘’Racing Dog’’ dhe ‘’Lucky’’, ku pas kontrollit janë gjetur edhe 

tiketa të  lojërave të fatit , të cilat i kanë mundësuar të pandehurit apo personit të tretë 

përfitimin pasuror në shumë të papërcaktuar.  

 

-Me këtë ka kryer veprën penale, organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm, 

nga neni 300 paragrafi  2  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

 

 

III 

 

I pandehuri B.V. 

 

Më datë 02.03.2019, në …. , në …. , në …. , …. , I pandehuri B.V. , operator në …. me …. , 

dega në …. ,  me dashje dhe me qëllim ka shtyt punëtorin e tij A.D. , të  zbatojë urdhërin e 

kundërligjshëm të tij që të heq dhe dëmtojë shiritët-shenjat zyrare në ….  në …. ,  në …. , në 

atë mënyrë që përkundër se më datë 01.03.2019 ishin vendosur tre vula zyrtare-shiritë,  për 

mbyllje të lokalit nga ATK me mbishkrimin ‘’LOKAL I MBYLLUR- ADMINISTRATA 

TATIMORE E KOSOVES”, dhe nga Inspekcioni Komunal në Gjilan, për shkak të zhvillimit të 

veprimtarisë pa licencë dhe dyshimit për lojëra të ndaluara të fatit,i njëjti  urdhëron punëtorin e 

tij A.D. që të heq dhe dëmtojë dryrët dhe  shiritat zyrtar të vendosur nga ATK dhe Inspksioni 

Komunal dhe të hyj në lokal për të zhvilluar veprimtarinë pa përfilllur ndalesën përkundër se 

ka qenë i vetëdijshëm se një veprim i tillë është i kundërligjshëm. 

 

Me këtë ka kryer veprën penale shtytja në veprën penale heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare 

ose i shenjave nga neni 414  lidhur me nenin  32 të KPRK-së. 

 

 

IV 

 

Nga kohë e papërcaktuar e deri më datë 02.03.2019, në bastoren e palicencuar dhe të 

paregjistruar …. në …. ,  i pandehuri me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë 

pasurore për vete apo për …. , ka organizuar, ka marrë pjesë apo ka ndihmuar në organizimin e 

bixhozit, lojërave të llojit të kazinove apo lojërave të fatit për të cilat nuk është dhënë licenca, 

leja apo koncesioni i organit kompetent, në kundërshtim me nenin 4 të ligjit mbi lojërat e fatit, 

në atë mënyrë që pa leje përkatëse dhe pa licencë ka hapur, organizuar,apo ndihmuar  në 

zhvillimin e veprimtarisë së palicencuar në  …. , në …. në …. , ku përpos që luhen lojëra 

online të pa licencuara po ashtu janë vendosur edhe dy shtëpiza  kompjuterike HP me …. dhe 

…. dhe sende të tjera ku kanë qenë të instaluara lojëra të ndaluara ‘’Keno’’, ku pas kontrollit 

janë gjetur edhe tiketa të lojërave, të cilat i kanë mundësuar të pandehurit apo personit të tretë 

përfitimin pasuror në shumë të papërcaktuar.  

 

-Me këtë ka kryer veprën penale, organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm, 

nga neni 300 paragrafi  2  të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 
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V 

     

I pandehuri F.B. 

 

Më datë 01.03.2019, rreth orës 20:30h, në …. , në ….  që gjendet në ….  ne …. , i pandehuri  

F.B.  menagjer dhe punëtor në lokalin në fjalë, me dashje dhe me qëllim ka zbatuar urdhërin e 

kundërligjshëm të G.R. ,  duke  hequr dhe dëmtuar shiritët-shenjat zyrare dhe dryrët në …. ,  në 

atë mënyrë që përkundër se më datë 01.03.2019 ishin vendosur dy vula zyrtare-shiritë,  për 

mbyllje të lokalit nga ATK me mbishkrimin ‘’LOKAL I MBYLLUR- ADMINISTRATA 

TATIMORE E KOSOVES”, dhe dy dryrë nga Inspekcioni Komunal në Gjilan, për shkak të 

zhvillimit të veprimtarisë pa licencë ,i njëjti nën urdhërin e menagjerit të tij G.R. , heq dhe 

dëmton dryrin dhe  shiritin zyrtar dhe hyn në lokal dhe zhvillon veprimtarinë pa  përfilllur  

ndalesën ppërkundër se është I vetëdijshëm se një veprim I tillë është I kundërligjshëm. 

 

Me këtë ka kryer veprën penale heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave nga neni 414 

të KPRK-së. 

 

VI 

 

 

I pandehuri I.G. 

 

Më datë 02.03.2019 rreth orës 13.30h  në …. , në …. ,në …. , i pandehuri  I.G. menagjer në 

lokalin në fjalë , me dashje dhe me qëllim ka zbatuar urdhërin e kundërligjshëm të G.R.  duke  

hequr dhe dëmtuar shiritët-shenjat zyrare dhe dryrin në ….  dhe duke hyrë në lokalin në fjalë 

përkundër se ka parë ndalesën për mbyllje të lokalit , në atë mënyrë që përkundër se më datë 

01.03.2019 ishin vendosur dy vula zyrtare-shiritë,  për mbyllje të lokalit nga ATK me 

mbishkrimin ‘’LOKAL I MBYLLUR- ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVES” dhe një 

dry në dy dyert e lokalit nga Inspekcioni Komunal i Gjilanit ,  për shkak të zhvillimit të 

veprimtarisë pa licencë ,i njëjti nën urdhërin e menagjerit të tij B.H. , heq dhe dëmton dryrin 

dhe  shiritët zyrtar dhe hyn në lokal dhe zhvillon veprimtarinë pa  përfilllur  ndalesën 

përkundër se është i vetëdijshëm se një veprim I tillë është I kundërligjshëm. 

 

Me këtë ka kryer veprën penale heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose I shenjave nga neni 414 

të KPRK-së. 

VII 

 

I pandehuri A.D. 

 

Më datë 02.03.2019, rreth orës 15.40, në …. , në …. ,në …. , …. , i pandehuri  A.D.  menagjer 

dhe punëtor në lokalin në fjalë, me dashje dhe me qëllim ka zbatuar urdhërin e kundërligjshëm 

të B.V.  duke  hequr dhe dëmtuar shiritët-shenjat zyrare në …. ,  në atë mënyrë që përkundër se 

më datë 01.03.2019 ishin vendosur dy vula zyrtare-shiritë për mbyllje të lokalit nga ATK me 

mbishkrimin ‘’LOKAL I MBYLLUR- ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVES”,  për 

shkak të zhvillimit të veprimtarisë pa licencë ,i njëjti nën urdhërin e menagjerit të tij B.V. , heq 

dhe dëmton dryrin dhe  shiritin zyrtar dhe hyn në lokal dhe zhvillon veprimtarinë pa përfilllur  

ndalesën përkundër se është i vetëdijshëm se një veprim i tillë është i kundërligjshëm. 
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Me këtë ka kryer veprën penale heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave nga neni 

414të KPRK-së. 

 

Gjykata, në bazë të neneve 4, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 62, 69, 73, 74 dhe 75 të KPRK-ës dhe 

nenit 233, 248 dhe 365 të KPP-ës: 

 

Të pandehurit G.R. :  

 

I  CAKTON 

 

Për veprën penale të përshkruar në pikën I të dispozitivit, të këtij aktgjykimi, i caktohet, dënim 

me gjobë në shumë prej 600€(gjashtëqind)euro. 

 

Për veprën penale të përshkruar në pikën II të dispozitivit, të këtij aktgjykimi, i caktohet dënim 

me burgim në kohëzgjatje prej 180 ditësh.  

 

Të pandehurit B.H. : 

 

Për veprën penale të përshkruar në  pikën I të dispozitivit,  të këtij aktgjykimi, i caktohet dënim 

me gjobë në shumë prej 600€(gjashtëqind)euro. 

 

Të pandehurit B.V. : 

 

Për veprën penale të përshkruar në  pikën III të dispozitivit,  të këtij aktgjykimi, i caktohet 

dënim me gjobë në shumë prej 600€(gjashtëqind)euro. 

 

Për veprën penale të përshkruar në pikën IV të dispozitivit, të këtij aktgjykimi, i caktohet, 

dënim me burgim në kohëzgjatje prej 180 ditësh. 

 

 

 

Të pandehurit F.B. : 

 

Për veprën penale të përshkruar në  pikën V të dispozitivit,  të këtij aktgjykimi, i caktohet 

dënim me gjobë në shumë prej 600€(gjashtëqind)euro. 

 

Të pandehurit I.G. : 

 

Për veprën penale të përshkruar në  pikën VI të dispozitivit,  të këtij aktgjykimi, i caktohet 

dënim me gjobë në shumë prej 600€(gjashtëqind)euro. 

 

Të pandehurit A.D. : 

 

Për veprën penale të përshkruar në  pikën VII të dispozitivit,  të këtij aktgjykimi, i caktohet 

dënim me gjobë në shumë prej 600€(gjashtëqind)euro. 

 

Të pandehurve G.R. , B.H. , B.V. , A.D. , F.B.  dhe I.G. , dënimi i shqiptuar me gjobë në 

shumë prej nga 600€, secili veç e veç, për veprat penale siç janë përshkruar më lartë, do ta 
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paguajnë në afat prej 15 ditësh, nga dita pasuese e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Nëse të 

pandehurit e lartcekur nuk dëshirojnë ose nuk mund të paguajnë gjobën, gjykata mund të 

zëvendësojë dënimin me gjobë me dënim me burgim, ashtu që një ditë burgim do të barazohet 

me 20 (njëzet) Euro të dënimit me gjobë. 

Me pëlqimin e të pandehurve G.R. dhe B.V. ;  në kuptim të nenit 47 të KPRK-ës, sa i përket 

pikës së II dhe të IV, të dispozitivit të këtij aktgjykimi, ky dënim me burgim të njëjtëve: 

 

 

I ZËVENDËSOHET 

 

 

Me dënim me gjobë, ku për të pandehurin G.R. , në shumë prej 4000€(katër mijë)euro, ndërsa 

për të pandehurin B.V. , në shumë prej 3500€(tre mijë e pesëqind)euro, të cilin dënim të 

pandehurit e lartcekur detyrohen ta paguajnë në afat prej 6 muajve pas ditës pasuese të 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse të pandehurit G.R. dhe B.V. nuk dëshirojnë ose nuk 

mund të paguajnë gjobën e lartcekur, atëherë të njëjtëve i zëvendësohet dënimi me gjobë me 

atë me burgim në kohëzgjatje prej 180(njëqind e tetëdhjetë) ditëve. 

 

Koha e kaluar në paraburgim prej datë 04.03.2019 e deri më 13.03.2019, dhe koha e kaluar në 

arrest shtëpiak prej datë 14.03.2019 e deri më 01.04.2019, për të pandehurin G.R.  do ti 

llogaritet në dënimin e zëvendësuar me gjobë. 

 

Koha e kaluar në paraburgim prej datë 04.03.2019 e deri më 13.03.2019, dhe koha e kaluar në 

arrest shtëpiak prej datë 14.03.2019 e deri më 01.04.2019, për të pandehurin B.H. , do ti 

llogaritet në dënimin e shqiptuar me gjobë. 

 

Koha e kaluar në arrest shtëpiak, për të pandehurit F.B. , I.G.  dhe A.D. , edhe atë prej datë 

02.03.2019 e deri më 31.03.2019, do ti llogaritet në dënimin e shqiptuar me gjobë. 

 

Koha e kaluar në paraburgim, për të pandehurin B.V. , edhe atë prej datë 13.03.2019 e deri më 

27.03.2019, do ti llogaritet në dënimin e zëvendësuar me gjobë. 

 

Krahas dënimit kryesor, ndaj të pandehurit G.R. , në bazë të nenit 62 paragrafi 1 nën paragrafi 

2.6 lidhur me nenin 69 të KPRK-ës i shqiptohet edhe dënimi plotësues edhe atë: 

 

Konfiskohen: sendet e sekuestruara në lokalin, … 1(një) aparat i lojrave të fatitit “MERKUR 

GAMING’’ …. ,1(një) aparat i lojrave të fatit “MERKUR GAMING’’me …. ,1(një) shtëpizë 

kompjuteri  …. , 1(një) shtëpizë kompjuteri HP me …. , 1(një) shtëpizë kompjuteri  …. , (një) 

shtëpizë kompjuteri …. , 1(një)  diviar i kamerave …. , 1(një) resever …. , 1(një) reserver  …. , 

1(një) reserver …. , 1(një) Printer-shtyps i tiketave …. , 1(një) shpërndarës me ngjyrë …. , 43 

(dyzetetre) tiketa te shtypura-dëshmi, të konfiskohen dy çelësa të aparateve të lartpërmendura. 

 

Shuma e të hollave prej 60€, edhe atë 2 apoena nga 10€, me …. , si dhe 8 apoena nga 5€, ….  

të sekuestruara nga aparatet e lojërave të fatit; “MERKUR GAMING’’ me …. ,1(një) aparat i 

lojrave të fatit “MERKUR GAMING’’me …. , të konfiskohen  dhe  pas plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi, të njejtat do të derdhen në xhirrologarinë e Buxhetit të Republikës së 

Kosovës. 
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Konfiskohen: sendet të cilat janë gjendur tek lokali, …. :1(një) shtëpizë kompjuteri …. ,1(një) 

shtëpizë kompjuteri …. ,1(një) shtëpizë kompjuteri …. ,1(një) shtëpizë kompjuteri FUITSSU 

me …. ,1(një) Lap-Top …. ,1(një)  shpërndarës i internetit …. ,1(një) Shperndares interneti …. 

,1 (një) Shpërndares interneti ….  , 1(një) Printer-shtyps i tiketave …. , 1(një) Printer-shtyps i 

tiketave …. , 1(një) shpërndarës me ngjyrë …. ,  12 (dymbëdhjetë) tiketa te shtypura-dëshmi. 

 

Krahas dënimit kryesor, ndaj të pandehurit B.V. , konform nenit  62 paragrafi 1 nën paragrafi 

2.6 lidhur me nenin 69 të KPRK-ës i shqiptohet edhe dënimi plotësues: 

 

Konfiskohen:  sendet të cilat janë gjendur tek lokali, …. në …. ,  edhe atë, (një) shtëpizë 

kompjuteri …. , 1 (një) shtëpizë kompjuteri …. , 1 (një) Printer-shtyps i tiketave me …. , 1 

(një) Printer-shtyps i tiketave …. , 1 (një) modem shpërndarës interneti …. , 1 (një) resever …. 

, 1 (një) modem shpërndarës interneti …. , 5 (pesë) tiketa të shtypura dëshmi. 

 

Detyrohen të pandehurit e lartë cekur, secili veç e veç që ta paguajnë paushallin gjyqësor në 

shumë prej nga 40€(katër dhjetë)euro, si dhe shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës, në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, nga dita kur ky aktgjykim të 

bëhet i formës së prerë, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

A R S Y E T I M 

 

1.Rrjedha e çështjes 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me datë 27.03.2019, në këtë 

gjykatë ka dorëzuar aktakuzën PP.II.nr. 324/2019, e datës 27.03.2019, kundër të  pandehurve 

G.R. , nga Prishtina, për shkak të shtytjes, në veprën penale heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare 

ose  i shenjave nga neni 414 lidhur me nenin 32 të KPRK-ës dhe veprën tjetër penale, heqja 

apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave nga neni 414 lidhur me nenin 32 të KPRK-ës, i 

pandehuri B.H. , nga Prishtina, për shkak të shtytjes, në veprën penale, heqja apo dëmtimi i 

vulave zyrtare ose  i shenjave nga neni 414 lidhur me nenin 32 të KPRK-ës, i pandehuri B.V. , 

nga Prishtina, për shkak të shtytjes në veprën penale, heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i 

shenjave nga neni 414 lidhur me nenin 32 të KPRK-ës, i pandehuri A.D. , nga Gjilani, për 

shkak të veprës penale, heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave nga neni 414 të 

KPRK-ës, i pandehuri F.B. , nga Gjilani, për shkak të veprës penale, heqja apo dëmtimi i 

vulave zytare ose  i shenjave  nga neni 414 të KPRK-ës, i pandehuri I.G. , nga Gjilani, për 

shkak të veprës penale, heqja apo dëmtimi  i vulave zyrtare ose i shenjave nga neni 414 të 

KPRK-ës.  

 

Me datë 28.03.2019, Prokuroria e Shtetit ka dorëzuar Marrëveshjet mbi Pranimin e Fajësisë të 

datës 27.03.2019, të arritur mes Prokurorisë Themelore në Gjilan në njërën anë dhe të 

pandehurve G.R. , B.H. , B.V. , A.D. , F.B.  dhe I.G.  me mbrojtësin e tyre, sipas të cilës 

marrëveshje kësaj gjykate i është rekomanduar që për të pandehurve të lartcekur, t’i shqiptohet 

dënimet përkatëse secilit veç e veç.  

Gjykata me datë 01.04.2019, ka mbajtur seancën dëgjimore në lidhje më marrëveshjen e 

pranimit të fajësisë, ku present kanë qenë prokurorja e shtetit Leonora Shemsiu-Kadriu, të 

pandehurit me mbrojtësit e tyre, ashtu që i kanë propozuar gjykatës që marrëvshjen për 

pranimin e fajësis ta aprovoi të bazuar. 
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2.Vlerësimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë 

 

Gjykata, pas dëgjimit të palëve  ka marrë aktvendim me të cilin ka pranuar marrëveshjen mbi 

pranimin e fajësisë ngase ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për një gjë të 

tillë në bazë të nenit 247 paragrafi 1 të KPPRK-ës. Në këtë aspekt gjykata ka konstatuar se 

marrëveshja mbi pranimin e fajësisë e arritur mes Prokurorisë Themelore në Gjilan si dhe të 

pandehurve të lartcekur me mbrojtësit  e tyre, i përmbush të gjitha kushtet ligjore si dhe e njëjta 

është arritur në bazë të nenit 233 të KPPRK-ës, po ashtu gjykata ka konstatuar faktin se 

pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht pas konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësit e 

tyre, se pranimi i fajësisë mbështet në faktet dhe provat materiale  të rastit konkret të cilat 

paraqiten në aktakuzë si dhe nuk ekzistojnë asnjë nga rrethanat e parapara nga neni 253 

paragrafi 1 e 2 të KPPRK-ës. 

 

3.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: se të pandehurit e 

lartcekur, i kanë kryer veprat penale, në vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitivin e 

këtij aktgjykimi. 

 

4.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Gjykata, me rastin e shqiptimit të dënimit ka vlerësuar se duhet të aprovohet rekomandimi i 

paraqitur me marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë që të pandehurve të lartcekur ti shqiptohet 

dënimet ashtu siç janë rekomanduar dhe të njëjtat janë përcaktuar në dispozitivin e këtij 

aktgjykimi, ngase duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat dhe provat të cilat gjinden në 

shkresat e lëndës, ky dënim do të jetë i drejtë dhe në harmoni me peshën e veprës penale dhe 

përgjegjësinë penale të kryesve.  

 

Gjithashtu, gjykata me rastin e matjes së dënimit ka marrë për bazë edhe rrethanat që ndikojnë 

në llojin dhe lartësinë e dënimit duke u bazuar në nenet 73 dhe 74 të KPRK-së ashtu që 

rrethanë veçanërisht lehtësuese ka marrë faktin se të pandehurit kanë arritur marrëveshje mbi 

pranimin e fajësisë me Prokurorinë Themelore në Gjilan, i kanë premtuar gjykatës që më nuk 

do të përsërisin vepra tjera penale, janë penduar për kryerjen e veprave penale, i kanë premtuar 

gjykatës që kjo do të jetë hera e fundit që kanë ra ndesh me ligjin, ndërsa si rrethanë rënduese 

gjykata i ka marrë mënyrën e kryerjes së veprave penale. 

 

5.Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallën e përgjegjësisë 

penale të akuzuarit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar 

 

Sipas bindjes së gjykatës, dënimi i shqiptuar ndaj të pandehurve, të lartcekur, duke i marr 

parasysh rrethanat e  përmendura më lartë është dënim i drejtë dhe në harmoni me peshën e 

veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit. 

 

Gjykata, po ashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit nga 

neni 41 të KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të pandehurve nga kryerja e veprave 

penale dhe rehabilitimin e tyre, parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e veprave penale, 

shprehja e gjykimit shoqëror për veprën penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit 

për respektimin e ligjit. 

 

6.Llogaritje e paraburgimit –arrestit shtëpiak në dënimin e shqiptuar 
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Në 83 paragrafi 1 të KPRK-ës parashihet se “Koha e kaluar në paraburgim, arrest shtëpiak si 

dhe çdo periudhë e heqjes së lirisë lidhur me veprën penale llogariten në dënimin e shqiptuar 

me burgim dhe me gjobë”, ku të pandehurit G.R.  dhe B.H. , prej datë 04.03.2019 kanë qenë 

nën masën e paraburgimit deri me datë 14.03.2019, ku me aktvendimin e Gjykatës së Apelit 

PN.1.DP.nr.218/2019 i datës 14.03.2019, të njëjtëve i është ndërprerë masa e paraburgimit dhe 

i është caktuar masa e arrestit shtëpiak, edhe atë deri me datë 02.04.2019, ku e njëjta masë me 

datë 01.04.2019 i është ndërprerë,  andaj të njëjtat masa për të pandehurin G.R. , do ti 

llogariten në dënimin me e zëvendësuar me gjobë, ndërsa për të pandehurin B.H. , në dënimin e 

shqiptuar me gjobë, ndërsa për të pandehurit F.B. , I.G.  dhe A.D. , koha e kaluar në arrest 

shtëpiak, edhe atë prej datë 02.03.2019 e deri më 31.03.2019, do ti llogaritet në dënimin e 

shqiptuar me gjobë, po ashtu edhe për të pandehurin B.V.  koha e kaluar në paraburgim, edhe 

atë prej datë 13.03.2019 e deri më 27.03.2019, do ti llogaritet në dënimin e zëvendësuar me 

gjobë. 

 

7.Vendimi për shqiptimin e dënimit plotësues 

 

Krahas dënimit kryesor, ndaj të pandehurit G.R. , në bazë të nenit 62 paragrafi 1 nën paragrafi 

2.6 lidhur me nenin 69 të KPRK-ës i shqiptohet edhe dënimi plotësues edhe atë: 

 

Konfiskohen: sendet e sekuestruara në lokalin, …. në …. :  1(një) aparat i lojrave të fatitit 

“MERKUR GAMING’’ me …. ,1(një) aparat i lojrave të fatit “MERKUR GAMING’’me …. 

,1(një) shtëpizë kompjuteri …. , 1(një) shtëpizë kompjuteri …. , 1(një) shtëpizë kompjuteri …. 

, (një) shtëpizë kompjuteri ESPRIMO me …. , 1(një)  diviar i kamerave …. , 1(një) resever …. 

, 1(një) reserver …. , 1(një) reserver …. , 1(një) Printer-shtyps i tiketave …. , 1(një) 

shpërndarës me ngjyrë …. , 43 (dyzet e tre) tiketa te shtypura-dëshmi, të konfiskohen dy çelësa 

të aparateve të lartpërmendura. 

 

Shuma e të hollave prej 60€, edhe atë 2 apoena nga 10€, me …. , si dhe 8 apoena nga 5€, me 

…. , të sekuestruara nga aparatet e lojërave të fatit; “MERKUR GAMING’’ me …. ,1(një) 

aparat i lojrave të fatit “MERKUR GAMING’’me …. , të konfiskohen  dhe  pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, të njejtat do të derdhen në xhirrologarinë e Buxhetit të 

Republikës së Kosovës. 

 

Konfiskohen: sendet të cilat janë gjendur tek lokali, …. , në …. :1(një) shtëpizë kompjuteri …. 

,1(një) shtëpizë kompjuteri …. ,1(një) shtëpizë kompjuteri …. ,1(një) shtëpizë kompjuteri …. 

,1(një) Lap-Top …. ,1(një)  shpërndarës i internetit …. ,1(një) Shperndares internet …. ,1 (një) 

Shpërndares interneti ….  , 1(një) Printer-shtyps i tiketave …. , 1(një) Printer-shtyps i tiketave 

…. , 1(një) shpërndarës me ngjyrë …. ,  12 (dymbëdhjetë) tiketa te shtypura-dëshmi. 

 

Krahas dënimit kryesor, ndaj të pandehurit B.V. , konform nenit  62 paragrafi 1 nën paragrafi 

2.6 lidhur me nenin 69 të KPRK-ës i shqiptohet edhe dënimi plotësues: 

 

Konfiskohen:  sendet të cilat janë gjendur tek lokali, …. në …. ,  edhe atë, (një) shtëpizë 

kompjuter …. , 1 (një) shtëpizë kompjuteri …. , 1 (një) Printer-shtyps i tiketave me …. , 1 (një) 

Printer-shtyps i tiketave …. , 1 (një) modem shpërndarës interneti me …. , 1 (një) resever …. , 

1 (një) modem shpërndarës interneti …. , 5 (pesë) tiketa të shtypura dëshmi. 

 

 8.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 
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Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të të pandehurve, 

gjykata duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-ës, ka vendosur që të pandehurit ta 

obligojë ti paguajë shpenzimet procedurale sipas përllogaritjes përfundimtare nga ana e 

gjykatës  dhe  paushallin gjyqësor në shumën prej 40 €, në afat prej 15 ditësh, pas ditës pasuese 

kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë.  

 

Andaj duke u bazuar në të lartcekura gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

P.nr.305/2019 

datë 02.05.2019 
 

Sekretarja Juridike,                                                                                 Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Igballe Azemi                              Sabedin Mushica 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme i paraqitet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 


