
 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 
 

 

1 (5)  

   
2
0
2
2
:0
3
8
2
6
1

 

Numri i 
lëndës: 

2022:022502 

Datë: 21.04.2022 

Numri i dokumentit:     02942855 

P.nr.2022:038261 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ – Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni  

Penal, me gjyqtaren Hakile Ilazi  dhe me praktikanten Liza Krasniqi, në çështjen penale kundër 

të akuzuarit: F. S., për shkak se ka kryer veprën penale “Organizimi i skemave piramidale dhe 

bixhozit të paligjshëm”  nga neni 294 par. 1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Ferizaj - Departamenti i Përgjithshëm,    PP/II.nr.143/22  e datës 23.02.2022, në 

prezencën e Prokurorit të Shtetit  Abdullah Abedini, të akuzuarit F. S. dhe mbrojtësit tij me 

autorizim av.Bekim Sylejmani, pas mbajtjes së seancës për shqyrtimin e marrëveshjes për 

pranimin e fajësisë, me datë 13.04.2022, mori dhe publikisht komunikoi, kurse me datë 

21.04.2022 përpiloi me shkrim këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari: F. S. i lindur me datën .... në fshatin ... komuna Viti, nga i ati Sh., e ëma S.e gjinis 

S., me vendbanim në rrugën “ ...” në Ferizaj, ka të kryer shkollën e mesme, i pa punësuar, i 

gjendjes së dobët ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal .... 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse:                                           

Më datë 06.05.2021, rreth orës 00:00, në rrugën “....“ në Ferizaj saktësisht në lokalin qe e 

kishte marr me qira dhe menaxhuar, i pandehuri me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të 

dobisë pasurore për vete apo personin tjetër, ka organizuar lojëra të fatit pa licencën e organit 



 Numri i lëndës: 2022:022502 
 Datë: 21.04.2022 
 Numri i dokumentit: 02942855 
 

2 (5)  

   
2
0
2
2
:0
3
8
2
6
1

 

kompetent, e të cilat janë ndaluar me Ligjin , Nr. 04/L – 080 për lojërat e fatit ,ku në lokalin 

(kafene) e tij, gjatë kontrollit nga ana e Policisë së Kosovës kanë hasur  klientë duke luajtur 

lojëra bixhozi  të pa ligjshëm  njëherë janë gjetur dhe sekuestruar 289 copë chipa ( zhitona), 4 

paketime letra që shërbejnë për bixhoz, dhe një qip ngjyrë të bardhë i dedikuar për shpërndarje 

të të ruajturave të cila gjësende që kanë  shërbyer për lojëra Bixhozi të pa ligjshëm. 

 

-me këtë ka kryer veprën penale “Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm” 

nga neni 294 par.1 të KPRK-së.  

 

 

Andaj, Gjykata në bazë të dispozitave të neneve 7,17,43,40,44,69,73,74 të KPRK-së, 

nenit 233 dhe nenit 365 të KPPK-ës, të akuzuarit i, 

 

GJ Y K O N 

Të akuzuarin F. S. për veprën penale si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi 

dënim burgimi në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë )muaj, i cili dënim konform nenit 47 të KPPRK-

së me pëlqimin e të akuzuarit do ti zëvendësohet  me dënim gjobë në shumë prej 1000€, të cilin 

dënim është i obliguar ta paguaj në afat prej 30 ditë nga dita e plotëfuqishmerisë së këtij 

aktgjykimi.  

 

 

                                                                  SHQIPTON 

 

 

ME DËNIM BURGIMI NË KOHËZGJATJE PREJ  6/gjashtë / muaj, i cili dënim konform nenit 44 me 

pëlqimin e të pandehurit i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumë prej 1000/njëmijë/ €, dënimin e 

shqiptuar me gjobë  do ta  paguaj në afat prej 30 ditësh pas plotëfuqishmërisë së këtij  

aktgjykimi. 

 

 Nëse dënimet e shqiptuar si më lart nuk mund të ekzekutohet as në mënyra të tjera të parapara 

në nenin 43 par. 3 të KPRK-së, i njejti do të ekzekutohet në atë mënyrë që për çdo    20 €uro i 

pandehuri do të vuaj 1 /një/ ditë burgim. 

 



 Numri i lëndës: 2022:022502 
 Datë: 21.04.2022 
 Numri i dokumentit: 02942855 
 

3 (5)  

   
2
0
2
2
:0
3
8
2
6
1

 

             

 

 Obligohet i  akuzuari që në emër të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 20 € 

(njëzetë/euro)uro, në afat prej 30 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën 

kërcënimin e ekzekutimit me dhunë. 

 

  Obligohet  i  akuzuari që për kompensimin e Viktimave të Krimit  ta paguaj shumën prej 30 € 

(tridhjetë/euro), brenda afatit prej 30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

 

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj- Departamenti për Departamenti i Përgjithshëm, ka paraqitur 

aktakuzën PP/II.nr.143/22 e datës 23.02.2022, ndaj të akuzuarit F. S. për ka kryer veprën 

penale “Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm”  nga neni 294 par. 1 të 

KPRK-së. 

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti shqyrtimin fillestar me datë 

13.04.2022 në të cilën shqyrtim te pranishëm ishin prokurori i shtetit Abdullah Abedini, i 

akuzuari F. S. dhe mbrojtësit tij av.Bekim Sylejmani, Prokuroria e shtetit aktakuzës ia ka 

bashkangjitur Marrëveshjen për pranimin e fajësisë PP/II.nr.143/22 të datës 23.02.2022, 

deklaratën e të pandehurit F. S. të datës 23.02.2022 të nënshkruar nga ana e të pandehurit, 

avokatit mbrojtës av. Bekim Sylejmani, prokurori i shtetit Besnik Nuredini si dhe 

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore ne Ferizaj Shukri Jashari. 

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze me datën 13.04.2022 ka mbajtur seancën për 

shqyrtimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë të arritur me datës 23.02.2022, në të cilën i 

pandehuri, mbrojtësi i tij dhe prokurori i shtetit u deklaruan përkitazi me marrëveshjen e 

pranimit të fajësisë duke i propozuar gjykatës pranimin e kësaj marrëveshje sipas kushteve të 

përcaktuara në këtë marrëveshje.. 

 

Gjatë seancës për shqyrtimin e marrëveshjes për pranimin e fajësisë të precizuar nga Prokurori 

i shtetit ne seancë, gjykata konstatoj se janë plotësuar të gjitha kërkesat e përcaktuara sipas 

dispozitës së nenit 233 par. 18 të KPPK-së, se: 
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- Të akuzuarit e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, 

Pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit është bërë vullnetarisht dhe pas konsultimeve  të 

mjaftueshme me mbrojtësit e tyre dhe se të akuzuarit nuk ka qenë të detyruar e as të shtrënguar 

në asnjë mënyrë që ta pranojë fajësinë, 

 

  Pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban akuza dhe  materialet e        

prezantuara nga prokurori dhe atë: Deklarata e të pandehurit F. S. të dhënë në polici me datë 

12.05.2021 dhe në Prokurori të datës 16.02.2022, raporti i Oficerit policor i datës 06.05.2021 

vërtetim mbi sekuestrimin të përkohshëm të sendeve i datës 06.05.2021,zingjiri i ruajtjes i 

datës 05.05.2022 si dhe foto dokumentacionet të cilat gjenden në shkresat e lëndës. 

 

- Si dhe nuk ekzistonë asnjë rrethanë e paraparë nga neni 253 par.1 dhe 2 të KPPK-

së. 

 

Andaj, gjykata e pranoi marëveshjet për pranimin e fajësisë dhe bazuar në këtë 

marrëveshje vazhdoi me shqiptimin e dënimit për të akuzuarit. 

 

Gjykata duke vlerësuar aspektin juridik  gjeti se në veprimet e të akuzuarit F. S. ekzistojnë të 

gjitha tiparet objektive dhe subjektive të veprës penale “Organizimi i skemave piramidale dhe 

bixhozit të paligjshëm”  nga neni 294 par. 1 të KPRK-së, meqë me datë, kohë dhe vend siq 

është përcaktuar në dispozitivat e këtij aktgjykimi.  

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarit gjykata vlerësoj rrethanat në 

kuptim të nenit 69 dhe 70 të KPRK-së, dhe si rrethana lehtësuese për të akuzuarit mori se kanë 

arritur marrëveshje për pranim fajësisë, jane te gjendjes se dobet ekonomike,  mbajtes te 

familjes, ndërsa në mungesë të rrethanave veçanërisht rënduese gjykata vlerësoi shkallen e 

përgjegjësisë penale të të akuzuarve dhe rrezikshmërinë konkrete të veprave penale, andaj duke 

marrë parasysh tërësinë e këtyre rrethanave dhe shkallën e përgjegjësisë penale si dhe 

rrezikshmërinë konkrete të veprave penale dhe bazuar në faktin se i pandehuri ka arritur 

marrëveshje për pranimin e fajësisë, gjykata beson që me dënimet e shqiptuar do të arrihet 

qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i përcaktuar me dispozitën e nenit 41 të KPRK-së, në kuptim 

të preventives speciale dhe asaj gjenerale, ku një dënim i tillë është adekuat dhe në proprcion të 

drejt në raport me peshën e veprave penale, rrethanave të kryerjesë së vepres penale, shkallen e 

përgjegjësisë penale dhe përsonalitetin e të pandehurit.  
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   Obligohet i akuzuarit që në emër të paushallit gjyqësorë të paguaj shumën prej 20 € 

(njëzetë/euro), në afat prej 30 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e 

ekzekutimit. 

 

Obligohet i akuzuari që për kompensimin e Viktimave të Krimit  ta paguaj shumën prej 30 € 

(tridhjetë/euro), brenda afatit prej 30 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

             Nga arsyet e lartë cekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 

 DEPARTAMENTI  I PERGJITHSHEM  

P.nr.2022:038261 të dt. 21.04.2022 

 

Praktikante,                                                                                                  Gjyqtarja,       
Liza Krasniqi                                                                                       Hakile Ilazi  

 

 

  

 

 

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

pas pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë nëpërmjet kësaj gjykate. 

 


