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Numri i lëndës: 2021:027318 

Datë: 19.04.2021 

Numri i dokumentit:     01703295 

                                                                                                                         2021:031383 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - DEPARTAMENTI  I 

PËRGJTHSHËM –DIVIZIONI PENAL, në përbërje nga gjyqtari individual  Adem Shabani, 

dhe  zyrtaren ligjore Kadishe Shabani, në çështjen penale kundër të pandehurit A.B, me 

vendbanim në Ferizaj, për shkak të veprës penale Organizimi i skemave piramidale dhe 

bixhozit nga neni 294 par.2 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, 

PP-II-nr.196/21, të datës 18.02.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, në praninë e 

përfaqësuesit të akuzës – Prokurorit të Shtetit, Ardian Emini, të pandehurit, me datë 

14.04.2021, mori dhe publikisht komunikoi kurse me datën 19.04.2021  përpiloi këtë:  

  A K T GJ Y K I M 

Kundër të pandehurit: 

A.B, me vendbanim në Ferizaj,  i lindur në të njëjtin vend më dt....nga i ati F. e ëma M. 

e gjinisë B. shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme, bujk, i 

gjendjes së mesme ekonomike, i martuar, baba i tre fëmijëve,  i pa dënuar deri më tani, 

mbrohet në liri, me numër personal... 

ËSHTË  FAJTORË 

SEPSE: Më datë 07.12.2020   rreth orës 12:25 min  në Ferizaj,  në lokalin  ’’Q...’’ 

,pronë e të pandehurit  më qëllim të përfitimit të kundërligjshëm  të dobisë pasurore për vete 

,organizon lojëra të fatit  siç përcaktohet me ligj, për të cilat nuk është dhëne licenca ,dhe  atë 

në kundërshtim me Ligjin  nr.06/L-155 për ndalimin e lojërave të fatit,  ashtu që me rastin e 

kontrollit nga ana e policisë në lokal  janë hasur disa persona duke luajtur me letra bixhozi dhe 

çipa të cilat kanë qenë në tavolinë dhe me këtë rast të njëjtat janë konfiskuar dhe atë  

nëntëdhjetë e katër ( 94 ) copë zheton, 

-me këtë ka kryer veprën penale Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit te 

paligjshëm  294 par.2 të KPRK-së, 
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Gjykata në bazë të dispozitës ligjore të sipër theksuar, si dhe dispozitave ligjore nga 

neneve  4,  7, 17, 38,39, 44, 69 70, 71 dhe 72 të KPRK-së,  dhe neneve 365 dhe 450  të 

KPPRK-së,  e 

 

GJ Y K O N 

 

 

Të pandehurit A.B  i shqipton dënim burgimi në kohëzgjatje prej tre 3( tre) muaj. 

Konform nenit 44 par. 1 dhe nenit të KPRK-së  ( Kodi NR.06/L-074 ), me   pëlqimin e 

personit të dënuar,  dënimit me burg , i zëvendësohet në dënim me gjobë në lartësi prej  250 

€uro (dyqind e pesëdhjetë euro ) të cilin dënim me gjobë konfrom nenit 43 par.2 te KPRK-së, i 

ka  mundësuar  pagesën qe dënimin me gjobë ta paguan në tri  këste mujore  për një periudhë 

prej tre (3 ) muaj  nga dita kur aktgjykimi të merr formën e prerë. 

 

Nëse dënimi me gjobë nuk mund të ekzekutohet as në mënyra tjera të parapara në nenin 

43 par. 3 të KPK-së, në të kundërtën do ti zëvendësohet në dënim burgimi, ashtu që për çdo 20 

€ i pandehuri do të vuaj 1 (një) ditë burgu. 

 

Obligohet i akuzuari të paguaj shpenzimet e procedurës penale për ekspertizën mjeko- 

ligjore shumën prej 20 €uro,  paushallin gjyqësor në shumë prej nga 20 (njëzetë) €uro, dhe 

taksa në shumën prej 30 €uro, konform nenit 39 paragrafi 3 nën paragrafi 3.1 të Ligjit për 

kompensimin e viktimave të krimit të gjitha  në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi. 

 

             Konform nenit 115 paragrafi 1 të  KPPRK-së  sendet e konfiskuara përkohësisht të 

cilat kanë qenë rezultat i kryerjes së kësaj vepre penale nga i pandehuri  konfiskohet në mënyre 

të përhershme. 

A  r s y e t i m 

 Prokuroria Themelore në Ferizaj Departamenti i Përgjithshëm, ka ngritur aktakuzën 

PP-II-nr.196/21, të datës 18.02.2021,  me të cilën ka ngarkuar të  pandehurit A.B, me 

vendbanim në Ferizaj, për shkak të veprës penale Organizimi i skemave piramidale dhe 

bixhozit nga neni 294 par.2 të KPRK-së. 

Gjykata duke vepruar rreth kësaj çështje penale konform nenit 245 par.1 të KPPK-së 

me datën 14.04.2021, ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin kanë marrë pjesë prokurori i 

shtetit Ardian Emini, dhe i pandehuri A.B. 

Në shqyrtimin fillestar gjyqtari ka konstatuar se i pandehuri në afatin ligjor me kohë së 

bashku me ftesën për shqyrtim, ka pranuar edhe një kopje të aktakuzës. 

Në fillim të shqyrtimit fillestar i akuzuari është  udhëzuar në kuptim të nenit 246.1 të 

KPPK-së pastaj gjyqtari gjykues  ka çmuar se të drejtat e të pandehurit janë përmbushur, e më 
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pas prokurori i shtetit ka lexuar aktakuzën  të pandehurit dhe pasi që gjyqtari është bindur se i 

njëjti e ka kuptuar në tërësi aktakuzën me të cilën është akuzuar, të njëjtit i ka dhënë mundësi 

të deklarohet mbi fajësinë apo pafajësinë e tij lidhur me veprën penale për të cilën akuzohet. 

             I pandehuri A.B, ka deklaruar se e  pranon fajësinë për veprën penale për të cilën 

akuzohet, është penduar për kryerjen kësaj vepre penale, dhe ka qenë e vërtet se ditën për të 

cilën akuzohet ka qenë në lokal të punës ku edhe ka patër klient ku të njëjtit kanë filluar që të 

luajnë lojëra  dhe nga ky rast ka mbyllur lokalin dhe tani është i pa punë, premton se me te në 

të ardhmen  gjithherë do të jetë  i kujdesshëm  dhe i propozon gjykatës që me rastin e 

shqiptimit të dënimit të merr për bazë të gjitha rrethanat lehtësuese. 

Pas pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarit gjyqtari në kuptim të nenit 248 par.2 të 

KPPK-së ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit lidhur me pranimin e fajësisë, 

mbrojtësit dhe të dëmtuarit. 

             Prokurori i shtetit Ardian Emini, pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, 

pasi pranimi i tillë është bërë konform ligjit dhe në provat tjera të cilat gjenden në shkresat e 

lëndës e të cilat e vërtetojnë gjendjen faktike i propozon gjykatës që të pandehurin ta shpallë 

fajtor, pasi që pranimi i fajësisë nga i pandehuri është në përputhje të plotë me dispozitat e 

nenit 248 të KPPRK-së dhe provat të tjera që gjinden në shkresat e lëndës.   

        Gjyqtari në kuptim nenit 248 par.1 nën.par.1.1, 1.2, 1.3, 1.4  dhe par.4 të KPPK-së, është e 

bindur se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimin e ka bërë 

vullnetarisht duke e mbështetur në provat që përmban aktakuza dhe në materialet e prezantuara 

nga ana e prokurorit  siç janë: foto dokumentacioni provat materiale dhe atë D#1  sendeve të  

sekuestruara nëntëdhjetë e katër ( 94 ) copë zhitona dhe  provat e tjera që gjenden në lëndë. 

Duke pas parasysh se gjykata ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit dhe 

ka vërtetuar se nuk ekziston asnjë rrethanë nga neni 253 par. 1 pika 1.1, 1.2 dhe 1.3 të KPPRK-

së, si dhe faktin se janë plotësuar kushte nga neni 326 par. 4, të KPPRK-së, atëherë ne ketë 

çështje penale nuk është zbatuar procedura e provave, por gjykata pas deklarimit të pandehurit 

A.B, se e pranojnë fajësinë në kuptim të nenit 248 par. 4, të KPPRK-së, ka vazhduar me 

shqiptimin e dënimit. 

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se  në veprimet e të akuzuarit manifestohen 

të gjitha elementet e veprës penale Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit nga neni 294 

par.2 të KPRK-së. 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat në 

kuptim të nenit 69 të KPRK së të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, si rrethanë 

lehtësuese për të pandehurin mori pranimin e fajësisë nga ana e të njëjtit, pendimin për veprën 

penale të kryer, premtimin se në të ardhmen nuk do të përsëris veprime të tilla në shqyrtim 

fillestar, gjykata vlerësoi shkallën e  përgjegjësisë penale të pandehurit dhe rrezikshmërinë 

konkrete të kësaj vepre penale, dhe në kuptim të të gjitha këtyre, i shqiptoi  dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej tre (3) ( tre) muaj. Konform nenit 44 par. 1 dhe nenit të KPRK-së , me   

pëlqimin e personit të dënuar,  dënimit me burg , i zëvendësohet në dënim me gjobë në lartësi 
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prej  250 €uro (dyqind e pesëdhjetë euro ) të cilin dënim me gjobë konfrom nenit 43 par.2 te 

KPRK-së, i ka  mundësuar  pagesën qe dënimin me gjobë ta paguan në tri  këste mujore  për 

një periudhë prej tre (3 ) muaj  nga dita kur aktgjykimi të merr formën e prerë si në dispozitiv  

të aktgjykimit, duke qenë e bindur se një dënim i tillë  është  në proporcion  dhe raport me 

peshën e veprës konkrete penale, rrethanave të kryerjes si dhe personalitetin e të akuzuarit dhe 

me te arrihet qëllimi ndëshkimor në kuptim të preventivës speciale që i akuzuari të mos kryejë 

vepra penale si dhe në kuptim të preventivës së përgjithshme të parandalimit të kësaj vepre 

penale në shoqëri konform nenit 38 të KPRK-së. 

           Konform nenit 115 paragrafi 1 të  KPPRK-së  sendet e konfiskuara përkohësisht 

nëntëdhjetë e katër (94) copë zhetona të cilat kanë qenë rezultat i kryerjes së kësaj vepre penale 

nga i pandehuri  konfiskohet në mënyre të përhershme. 

Vendimi mbi kompensimin e  paushallit gjyqësor është sjell në bazë të nenit 450 par.2 

nënpar.2.6  KPPK-së dhe pagesës  së taksës për Kompensimin e Viktimave të krimit Nr.05/L-

036.           

Nga sa u tha më lart është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

 2021:031383, me datë 19.04.2021 

 

 

    Zyrtare ligjore                                                                                          Gjyqtari 

   Kadishe Shaban                                                      Adem Shabani 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh 

nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.   


