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Numri i lëndës: 2019:092424 

Datë: 10.12.2019 

Numri i dokumentit:     00704666 

 P.nr.513/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

DIVIZIONI PENAL Sipas gjyqtarit Shabi Idrizi, dhe bashkëpunëtoren profesionale Albina 

Varoshi Haxhimusa, në çështjen penale kundër të pandehurëve  H.K nga fshati ....Prishtinë 

dhe D.M nga ...., për shkak të veprës penale në bashkryrje  Organizimi i skemave piramidale 

dhe bigjozit të paligjshëm nga neni 300 par 2  lidhur me nenin 31 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP.II.nr.709-6/19 të dt.06.05.2019, pas mbajtjes 

së shqyrtimit fillestar dhe publik, në praninë e përfaqësuesit të akuzës  prokurorit të shtetit 

Albert Zejnullahu,të pandehurëve H.K dhe D.M  me datë 19.11.2019 mori dhe publikisht 

komunikoi, kurse me datë 02.12.2019, përpiloi me shkrim këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

Të pandehurit: 

 

1.H.Ki lindur me dt......, nga i ati O.... e ëma Xh....., e gjinisë R....., me vendbanim në Prishtinë, 

rr.”.....”p/n, ka te kryer shkollën e mesme, i martuar, drejtor  në bastoren sportive  “....” në 

Shtime, shqiptar, shtetas i Republikës se Kosovës, i pa dënuar më parë, numri personal ...., 

mbrohet në liri. 

2.D.M i lindur me dt......, nga i ati Ali  e ëma N...., e gjinisë N....., me vendbanim në Lipjan, 

rr.”.....”p/n, ka te kryer shkollën e mesme, i pamartuar, elektricist në biznesin familjar “ .....”, 

gjendje të mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës se Kosovës, i pa dënuar më 

parë, numri personal ......, mbrohet në liri. 
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JANË  FAJTOR 

 

Për shkak se, 
 
Nga muaji nëntor 2018 e deri me dt. 25.01.2019, në Shtime, në rrugën “ .....” , 
konkretisht në bastoren  sportive lojra të fatit “ ....” në shtëpinë me nr. ..... të cilën e 
shfrytzonin me qira, 
 
 pas marrvshjes paraprake i pandehuri H.K në cilësi të drejtorit dhe i pandehhri D.M  
në cilësi të menaxherit, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore 
për vete në bashkryrje organizojnë lojëra të fatit në kundërshtim me Ligjin nr. 04/L-
080 për lojrat e fatit , 
 
 për të cilat nuk është dhënë licenc[a nga ATK-ja dhe leja e komunës së Shtimes, ku 
përveç bastores kishin të instaluar edhe tri lojra të fatit Llacky, Keno dhe Racing Dogs, 
 

Me ketë veprim në bashkryrje kanë kryer veprën penale Organizimi i skemave piramidale dhe 

bigjozit të paligjshëm nga neni 300 par 2 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

 

Andaj gjykata duke u bazuar në dispozitën e lartëcekur ndeshkimore dhe në bazë 

të neneve 2,38,43,71,72 të KPRK-së, si dhe në bazë të neneve 365, 453,463, të KPPRK-së, i 

 

G J Y K O N 

 

1.Të pandehurit  H.K i cakton Dënim me burg në kohëzgjatje prej 180 / njëqindtetdhjetë/ 

ditëve, të cilin ia zëvendëson në  Dënim me gjobë në lartësi prej 800.00 € (tetqind) euro e cila 

do   të paguhet, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe atë në 3 kiste mujore në të 

kundërtën do të i zevendsohet në denim me burg duke i llogaritur qdo 20.00 euro gjobë 

një ditë burg . 

 

2.Të pandehurit  D.M  i cakton Dënim me burg në kohëzgjatje prej 180 / njëqindtetdhjetë/ 

ditëve, të cilin ia zëvendëson në  Dënim me gjobë në lartësi prej 800.00 € (tetqind) euro e cila 

do   të paguhet, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe atë në 3 kiste mujore në të 

kundërtën do të i zevendsohet në denim me burg duke i llogaritur qdo 20.00 euro gjobë 

një ditë burg . 
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Obligohen të akuzuari që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguajnë shumën 

prej nga 10.00  €  dhe në fodnin e kompenzimt të vikimave të dhunës secili prej nga  

30.00 € në afat prej 15 ditëve pasi që aktgjykimi të marr formën e prerë nën kërcënimin e 

ekzekutimit me dhunë. 

 

A r s y e t i m i 

 

 

Prokuroria Themelore nga Ferizaj, me aktakuzën e vet PP/II.nr. 709-6/19 të datës 

06.05.2019,të akuzuarit  H.K nga fshati.....-Prishtinë dhe D.M  nga Lipjani, i ka akuzuar 

për shkak të veprës penale në bashkryrje  Organizimi i skemave piramidale dhe bigjozit të 
paligjshëm nga neni 300 par 2  lidhur me nenin 31 të KPRK-së . 

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti seancën e shqyrtimit fillestar më datë 

19.11.2019 në të cilën të akuzuarit e pranuan fajësinë, si dhe deklarojnë që iu vjen keq për 

kryerjen e veprës penale, sidoqoftë zotohen qe nuk do ta përsëritin më këtë veprim. 

 

Prokurori i Shtetit duke shprehur mendimin e tij përkitazi me pranimin e fajësisë, ka vlerësuar 

se ekziston baza për pranimin e fajësisë së të akuzuarëve, duke i propozuar Gjykatës që të 

akuzuarit ti shpall fajtor dhe të iu shqipton dënim sipas ligjit duke u bazuar në dispozitën e 

nenit 248 par 1 të KPPK-së. 

Pasi që të akuzuarit kanë pranuar fajësinë në shqyrtimin fillestar gjyqësor, gjykata për të 

vlerësuar pranimin e fajësisë e duke pasur parasysh edhe mendimin e Prokurorit të Shtetit, 

shqyrtoi me kujdes faktet e parapara nga neni 248 par. 1 të KPPK-së dhe me këtë rast vlerësoi 

se: 

- të akuzuarit  kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit; 

- pranimi është bërë vullnetarisht; 

- pranimi i fajit mbështet në faktet dhe prova materiale të rastit konkret dhe atë me provat e 

paraqitura nga Prokurori i Shtetit të cilat gjenden në shkresat e lëndës, të gjitha këto prova të 

mbledhura gjatë procedurës hetimore; 

- akuza nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. 

 

Duke vlerësuar në aspektin juridik, gjykata gjeti se në veprimet e të akuzuarëve ekzistojnë të 

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

bixhozit të paligjshëm nga neni 300 par 2 të KPRK-së. 

Me qenë se të akuzuarit kanë pranuar fajësinë i cili është në përputhje me kriteret e përshkruara 

më lartë, gjykata konform nenit 248 paragrafit 4 të KPPK-së, ka vlerësuar se nuk është e 

nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit dhe për këtë arsye ka  

vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarit, gjykata vlerësoi rrethanat 

në kuptim të nenit 71,72 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë  lehtësuese se në të gjitha fazat e 

procedurës penale të akuzuarit e kanë pranuar fajësinë, rrethana lehtësuese pendimin e sinqertë 
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dhe real për veprën penale të kryer në rastin konkret nuk gjeti ndonjë rrethanë rënduese përveç 

që vlerësoj shkallën e përgjegjësisë penale të të akuzuarëve si dhe rrezikshmërinë konkrete të 

veprës penale. 

 

Gjykata është e bindur se edhe me një dënim të tillë, duke marrë parasysh edhe faktin se i 

akuzuarit kanë bërë pranimin e fajësisë, do të arrihet qëllimi i përgjithshëm i dënimeve i 

paraparë në nenin 38 të KPRK-së, përkatësisht dënimi i shqiptuar është plotësisht i 

justifikueshëm, në përshtatje me rrethanat e kryerjes, rrezikshmërinë e saj dhe të autorit të saj, 

që do të shërbej në parandalimin e kryesëve nga kryerja e veprave penale në të ardhmen) si dhe 

do të arrihet qëllimi që ti përmbaj personat e tjerë nga kryerja e veprës penale. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës si dhe udhëzimin e të dëmtuarës që kërkesën vet 

pasuroro juridike ta relaizoj në kontest civil është i bazuar në dispozitën e nenit 453 dhe 463 të 

KPPK-së. 

 

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

 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:092424, 19.11.2019 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Shabi Idrizi 

 

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

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 


