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Numri i lëndës: 2020:109927 

Datë: 15.12.2020 

Numri i dokumentit:     01345147 

                                                                                                        P.nr.849/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - Departamenti i Përgjithshëm Divizioni 

Penal si gjykatë e shkallës së parë penale,  në përbërje nga gjyqtari individual Adem Shbani me 

procesmbajtësen-praktikanten Besa Murseli, në çështjen penale kundër të akuzuarit A.B. me 

vendbanim ne Ferizaj rr,’’....,  për shkak të veprës penale Organizimi i skemave piramidale dhe 

bixhozit të paligjshëm nga neni 294 paragrafi 2 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë 

Themelore në Ferizaj PP/.nr.1039/2020 te datës 13.10.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar 

me dt.14.12.2020, në praninë e përfaqësuesit të akuzës prokurores se shtetit Ajtene Zonit  dhe 

të akuzuarit A.B., të njëjtën ditë mori  dhe publikisht komunikoi, kurse me datën 15.12.2020 e 

përpiloi  këtë:                                               

A K T GJ Y K I M 

  

           I akuzuari A.B. , me vendbanim ne Ferizaj rr,’’ ...., i lindur më .... , nga i ati ....  dhe e 

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

pa punë, i pamartuar, i gjendjes së mesme ekonomike, mbrohet në liri me numër personal ...... 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

            Sepse me datën 11 maj 2020, rreth orës 22:00, ne rrugën ‘....’’, ne Ferizaj , ne lokalin e 

tij me qellim te përfitimit te kundërligjshëm te dobisë pasurore për vete apo për personin tjetër, 

organizon lojëra te fatit për te cilat me ligjin nr.06/L-155 për ndalimin e lojërave te fatit, 

ndalohen dhe mbyllen te gjitha lojërat e fatit ne tere territorin e Republikës se Kosovës ashtu qe 

janë hasur duke luajtur bixhoz me te holla dhe pije tetë/8 persona,- 
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         - me të cilën kreu veprën penale Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të 

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

 

Gjykata në bazë të neneve 4, 7, 17, 38, 46, 47, 48, 49   dhe 69 të KPRK-së, dhe neneve 361 dhe 

365 450 të KPPK-së  e: 

GJ Y K O N 

 

Të akuzuarit A.B., i caktohet dënimi me burgim në kohëzgjatje prej  8/tetë/ muaj 

burgim, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afatin prej një (1) në vit e 6 

/gjashtë/ muaj, nga dita e plotfuqishmërisë  së këtij aktgjykimi,  nuk kryen vepër tjetër penale. 

 

            Obligohet i akuzuari  që në emër të  paushallit gjyqësor shumën prej 20 €, dhe taksën në 

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

e Viktimave të Krimit, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve,  nga dita e plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

          Konform nenit 115 par.1 të KPPRK-së  sendet e konfiskuara përkohësisht i konfiskohen 

ne mënyrë te përhershme.  

A r s y e t i m i 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën PP/.nr.1039/2020 te datës 13.10.2020, e 

ka ngarkuar të akuzuarin A.B., me vendbanim ne Ferizaj rr,’’....”, për shkak të veprës penale 

Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm nga neni 294 paragrafi 2 të 

KPRK-së  

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

me dt.14.12.2020 ka mbajtur shqyrtimin fillestar në të cilin kanë marrë pjesë prokurori i shtetit  

Ajtene Zoni dhe  i akuzuari A.B.. 

Në shqyrtimin fillestar gjyqtari ka konstatuar se i akuzuari 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 akuzuarit janë  respektuar, e më 

pas prokurori i shtetit ka lexuar aktakuzën  të akuzuarit 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 
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të deklarohet mbi fajësinë apo pafajësinë e tij lidhur me veprën penale për të cilën akuzohet 

dhe konsultimet me mbrojtësin e tij. 

I akuzuari A.B., ka theksuar se e pranon fajësinë për veprën penale për të cilën është 

akuzuar dhe në vazhdim ka theksuar se është e vërtetë se këtë lokal jemi hasur e kam marre me 

qira para dy javësh dhe me datën për te cilën akuzohem kane ardhur policia dhe na kane hasur 

me shok ne lokal, jam i penduar, nga ky rast me nuk kam punuar ne këtë lokal, jam i papune, i 

premtoj gjykatës qe me nuk do te përsëris veprime te tilla apo te ngjashme si dhe lokalin te 

cilin e kam marre me qira ja kam dorëzuar pronarit nga i cili e kam marre me pare, është hera e 

pare qe ndeshem me ligjin, kërkoj nga gjykata qe t’i merr parasysh te gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe te me shqiptoje një dënim sa me te bute. 

 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 të shtetit. 

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. 

 

Prokurorja e shtetit Ajtene Zoni ka theksuar se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana 

e të akuzuarit pasi pranimi  i fajësisë është bërë konform  ligjit dhe provat materiale që gjenden 

në shkresat e kësaj lënde dhe kërkon nga gjykata që të njëjtin ta pranoj si të tille. 

Gjykata në shqyrtimin fillestar ka vërtetuar se i akuzuari pranimin e fajësisë e ka  

mbështet në provat që gjenden në shkresat e kësaj lënde penale dhe atë: fotot nga vendi i 

ngjarjes , vërtetimi mbi konfiskim dhe procesverbali mbi kontrollim. 

 

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 të paligjshëm 

nga neni 294  par.2 të KPRK-së. 

 

             Me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata pati parasysh të gjitha 

rrethanat  të cilat  në kuptim të nenit 69 të KPK ndikojnë  në përcaktimin  e llojit dhe lartësisë 

së dënimit. Gjykata të akuzuarit  si rrethana lehtësuese i mori parasysh  pranimin e fajësisë, 

sjelljen e tij korrekte gjatë gjykimit, faktin se nuk ka të dhëna  se më parë  ka qenë i dënuar  për 

ndonjë vepër penale, ka shpreh pendim të thellë për kryerjen e kësaj vepre penale. Ndërsa në 

mungesë të rrethanave veçanërisht rënduese gjykata vlerësoi shkallen e përgjegjësisë penale të 
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të  akuzuarit dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale, andaj duke marrë parasysh tërësinë 

e këtyre rrethanave dhe shkallën  e përgjegjësisë penale si dhe rrezikshmërinë konkrete të 

veprës penale, mbi bazën e rrethanave të tilla gjykata te pandehurit i vërtetoi dënimin me 

burgim në kohëzgjatje prej  8 / tetë / muaj burgim, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i 

akuzuari në afatin prej një (1) në vit e 6 /gjashtë/ muaj, nga dita e plotfuqishmërisë  së këtij 

aktgjykimi,  nuk kryen vepër tjetër penale, me bindjen se në rastin konkret do të arrihet qëllimi 

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

proporcion të drejt në raport me peshën e veprës penale, rrethanave të kryerjes së veprës 

penale, shkallen e përgjegjësisë penale dhe personalitetin e të pandehurit. 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 par.1 të KPPRK-së, sendet e konfiskuara përkohësisht të cilat kanë 

qenë rezultat i kryerjes së kësaj vepre penale nga i akuzuari  konfiskohet në mënyre të 

përhershme. 

Vendimi mbi kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor 

është sjell në bazë të nenit 450 par.2 nënpar.2.6 lidhur me nenin 453  par.1 të  KPPK-së dhe 

nenit 39 parag.1 nën par. 3.1 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit Nr.05/L-036.   

 

Nga  arsyet e lartë përmendura është  vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

P.nr.849/20  me datë 15.12.2020 

 

  Praktikante                                                                                                           Gjyqtari 

  Besa Murseli                                                                       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.   

 

 

 


