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Numri i lëndës: 2019:112722 

Datë: 06.01.2021 

Numri i dokumentit:     01390562 

P.nr. 494/2018 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË - DEGA PODUJEVË - Departamenti i Përgjithshëm, 

Divizioni Penal, Gjyqtari i vetëm gjykues Gazmend Bahtiri, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Mihrije 

Krasniqi - Sheholli, në çështjen penale kundër të pandehurve B. B. dhe Ç. B. për shkak të veprës penale 

Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm, të parashikuar nga neni 300 par. 2 lidhur 

me nenin 31 të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore Prishtinë - Departamenti i 

Përgjithshëm PP/II.nr.59/18, të dt. 31.05.2018, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor publik, të mbajtur 

me dt. 24.12.2020, në prani të Prokurorit të Shtetit Shenaj Berisha, përfaqësueses së ATK-së Sh. G. dhe 

të pandehurve, të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me dt. 08.01.2021, përpiloi këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M  

 

Të pandehurit: 

1. Ç. B. nga i ati F. dhe nëna F. mbiemri i vajzërisë së nënës M. i lindur më 23.02.1999, në fshatin B. ku 

edhe tani jeton, me numër personal të identifikimit ......, ka të kryer shkollën e mesme, i pa punë, i martuar, 

i gjendjes së dobët ekonomike-financiare, Shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

2. B. B., nga i ati S. dhe nëna H., mbiemri i vajzërisë së nënës Sh., data e lindjes..., në P., me vendbanim 

në “.........”, nr. ......, P., me numër personal të identifikimit ..........., ka të kryer shkollën e mesme, i pa 

punë, i martuar, baba i 2 (dy) fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike-financiare, Shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës. 

 

I pandehuri Ç. B. 

 

ËSHTË  FAJTOR 

 

Sepse: 

I. Me datë 11.04.2018, me qëllim të përfitimit të paligjshëm të dobisë pasurore për vete apo tjetrin, i 

pandehuri Ç. B. në pozitën e menaxherit dhe pronarit të lojërave të fatit të pikës-lokal përcjellës pa logo, 

kanë organizuar dhe ndihmuar organizimin e lojërave të fatit, lokal ky i cili gjendet tek objekti “.....”, G., 

K. e P., në udhëkryqin e rrugëve D.-G., ashtu që nga ana e inspektorëve të ATK-së, është konstatuar se 

ky biznes nuk ka poseduar fare licencë dhe rrjedhimisht nuk ka pasur të drejtën e mbajtjes së pajisjes – 

“Aparate të lojërave të fatit”, për të cilat as pronari e as menaxheri i kësaj pike nuk kanë mundur të 

sigurojnë asnjë leje e as certifikatë të biznesit, të cilat janë të ndaluara dhe nuk janë të licencuara nga 

organi kompetent në Republikën e Kosovës, fakt ky i cili është zbuluar pasi që Policia e Kosovës, në 

bashkëpunim me Njësinë e Hetimeve të Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit (NJHKEK), kanë kryer 

kontrollin. 

 

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

parashikuar nga neni 300 par. 2 të KPRK-së. 
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Andaj, gjykata në bazë të dispozitave ligjore të neneve 4, 7, 8, 9, 10, 17, 21, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 73, 74  

dhe nenit 300 par. 2 të KPRK-së, si dhe në bazë të neneve 248, 365, 366, 369, 370, 450 dhe 453 të 

KPPRK-së, të pandehurin e: 

 

        GJ Y K O N 

 

1. ME DËNIM ME BURGIM në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, të cilin dënim do ta vuaj brenda 

afatit prej 15 ditësh, nga dita kur aktgjykimi të merr formën e prerë. 

 

2. Pas shpalljes së aktgjykimit, konform nenit 47 të KPRK-së, me pëlqimin e personit të dënuar, dënimi 

me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, i zëvendësohet me dënim me gjobë në shumë prej 250.00 

(dyqind e pesëdhjetë/€uro), të cilën është i obliguar ta paguaj brenda afatit prej 15 ditësh nga dita kur 

aktgjykimi të merr formën e prerë.  

 

3. Në rast se i pandehuri nuk dëshiron ose nuk mund të paguajë gjobën si në pikën (2) të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi, dënimi me gjobë do t’i zëvendësohet me dënim me burgim, ashtu që për çdo 20 

(njëzet/€uro) të pa paguara do t’i llogaritet 1 (një) ditë burgim.  

 

4. Detyrohet i pandehuri, që në emër të shpenzimeve të procedurës penale të paguajë shumën prej 50€ 

(pesëdhjetë /€uro), ndërsa në emër të taksës për kompensimin e Viktimave të Krimit shumën prej 30 € 

(tridhjetë/€uro), në afat prej 15 ditësh nga dita kur aktgjykimi të merr formën e prerë. 

 

Ndërsa ndaj të pandehurit B. B. 

 

Konform nenit 363 par.1 nën par. 1.1 të KPPRK-së,  

 

 

REFUZOHET AKUZA 

Sepse: 

II. Me datë 11.04.2018, me qëllim të përfitimit të paligjshëm të dobisë pasurore për vete apo tjetrin, i 

pandehuri B. B., në pozitën e menaxherit të Kompanisë “........” dhe i pandehuri Ç. B., në pozitën e 

menaxherit dhe pronarit të lojërave të fatit të pikës-lokal përcjellës pa llogo, kanë organizuar dhe 

ndihmuar organizimin e lojërave të fatit, lokal ky i cili gjendet tek objekti “......”, G., K. e P., në 

udhëkryqin e rrugëve D.-G., ashtu që nga ana e inspektorëve të ATK-së, është konstatuar se ky biznes 

nuk ka poseduar fare licencë dhe rrjedhimisht nuk ka pasur të drejtën e mbajtjes së pajisjes – “Aparate të 

lojërave të fatit”, për të cilat as pronari e as menaxheri i kësaj pike nuk kanë mundur të sigurojnë asnjë 

leje e as certifikatë të biznesit, të cilat janë të ndaluara dhe nuk janë të licencuara nga organi kompetent 

në Republikën e Kosovës, fakt ky i cili është zbuluar pasi që Policia e Kosovës, në bashkëpunim me 

Njësinë e Hetimeve të Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit (NJHKEK), kanë kryer kontrollin. 

 

-me këtë kishte për të kryer veprën penale Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm, të 

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

 

Sepse prokurori i shtetit, në përfundim të shqyrtimit gjyqësor është tërhequr nga ndjekja penale. 

 

Shpenzimet paushallë për këtë të pandehur bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

 

 

 

 

A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti i përgjithshëm, ka ushtruar aktakuzën PP/II.nr.59/18, 

të dt. 31.05.2018, kundër të pandehurve B. B. dhe Ç. B., për shkak të dyshimit të bazuar mirë se të njëjtit 

në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm, 

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

   

Lidhur me këtë çështje penale, gjykata ka caktuar dhe mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar, me dt. 

04.12.2020, në të cilën në bazë të nenit 246 par. 4 të KPPRK-së, pasi bindet se të pandehurit kanë kuptuar 

aktakuzën, të njëjtëve u ofrojë mundësinë e deklarimit rreth fajësisë – të pranojnë fajësinë për veprën e 

kryer penale apo të deklarohen të pafajshëm. 

 

I pandehuri Ç. B., në seancën e shqyrtimit fillestar  ka deklaruar se: E pranon fajësinë për veprën penale 

për të cilën është akuzuar, e ndjenë veten të fajshëm për veprën e kryer penale,  dhe ka premtuar se në të 

ardhmen nuk do të përsëris veprën penale, duke shtuar se të pandehurin B. B. nuk e njeh, nuk ka pasur 

kurrfarë lloji biznesi me të dhe se për herë të parë e ka parë në gjykatë, ndërsa i pandehuri B. B., me rastin 

e deklarimit të tij rreth fajësisë për veprën penale për të cilën akuzohet, i njëjti u deklarua i pafajshëm. 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues vërteton se i pandehuri Ç. B. ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë, pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht nga i pandehuri, pranimi i fajësisë mbështetet në faktet 

e çështjes që përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga prokurori i shtetit dhe aktakuza nuk 

përmban asnjë shkelje ligjore apo gabime faktike.  

 

Prokurori i Shtetit nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të 

pandehurit deklaroi se pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit, ngase është bërë me 

vullnetin e tij, andaj i propozoi gjykatës që të aprovojë pranimin e fajësisë sepse është në përputhje me 

provat të cilat gjenden në shkresa të lëndës dhe konform dispozitave të nenit 248 të KPPRK-së. 

 

Gjykata pas pranimit të fajësisë nga i pandehuri, marrjes së mendimit të palëve, respektivisht prokurorit 

të shtetit, si dhe provave që gjenden në shkresat e lëndës, vërteton se janë përmbushur të gjitha kushtet 

ligjore të parapara sipas dispozitës së nenit 248 par. 1 të KPPRK-së, aprovoi pranimin e fajësisë nga ana 

e të pandehurit në shqyrtimin fillestar, andaj gjykata shpalljen e aktgjykimit e ka shtyrë deri në përfundim 

të shqyrtimit gjyqësor edhe për të pandehurin B. B. 

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar nga vet i pandehuri i parë, gjykata vlerëson se në veprimet e tij 

inkriminuese, përmbushën të gjitha elementet qenësore të figurës së veprës penale Organizimi i skemave 

piramidale dhe bixhozit të paligjshëm, të parashikuar nga neni 300 par. 2 të KPRK-së., gjeti se në aspektin 

penalo-juridik i njëjti është përgjegjës për çka e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënimin si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimit.  

 

Me rastin e vendosjes së llojit dhe lartësisë së dënimit, gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat e parapara 

me nenin 73 dhe 74 të KPRK-së, të cilat janë me ndikim me rastin e marrjes së vendimit, ashtu që si 

rrethana lehtësuese për të pandehurin e parë gjeti faktin se në shqyrtimin fillestar i njëjti ka pranuar në 

tërësi fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë, keqardhjen e shprehur për veprën e kryer penale, 

për herë të parë ka rënë ndesh me ligjin, ndërsa si rrethana veçanërisht rënduese gjykata  nuk gjeti, andaj 

të njëjtin e gjykoi me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj, të cilin dënim, me pëlqimin 

e të pandehurit e zëvendësoi me dënim me gjobë si në pikën (II) të dispozitivit të këtij aktgjykimi, me 

bindje se ky dënim është adekuat dhe në proporcion me shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të veprës së 

kryer penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të pandehurit dhe se me një dënim të tillë do të arrihet 

qëllimi i dënimit i paraparë me nenin 41 të KPRK-së, që të parandaloj kryesin nga kryerja e veprave 

penale në të ardhmen, të bëjë rehabilitimin e tij, të parandaloj personat e tjerë nga kryerja e veprave të 

tilla penale, të bëj kompensimin e viktimave ose të komunitetit për humbjet ose dëmet e shkaktuara nga 

vepra penale dhe të shprehë gjykimin shoqëror për veprën penale, ngritjen e moralit dhe forcimin e 

detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

Prokurori i shtetit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: pas dëgjimit të përfaqësueses së të dëmtuarës 

ATK, e cila nuk ka prezantuar tiketat e “..........”, bazuar edhe në deklarimet e të pandehurve nga seancat 
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e kaluara se nuk e njohin fare njëri tjetrin, po ashtu edhe se i pandehuri i parë, në deklaratën e dhënë në 

prokurori ka deklaruar se është pronar i vetëm në objektin “......”, në fshatin G. dhe programin për lojërat 

“...........” e ka marrë nga një person nga Sh., ndërsa të pandehurin e dytë nuk e ka përmendur fare, andaj 

në mungesë të provave, heqë dorë nga ndjekja penale për të pandehurin B. B., konform nenit 52 të 

KPPRK-së. 

 

Gjykata, për shkak se prokurori i shtetit në përfundim të shqyrtimit gjyqësor ka hequr dorë nga ndjekja 

penale për të pandehurin e dytë, konform nenit 363 par. 1 nën par. 1.1 të KPPRK-së, për veprën penale 

Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm, të parashikuar nga neni 300 par. 2 lidhur 

me nenin 31 të KPRK-së e ka refuzuar akuzën. 

 

Sa i përket kërkesës së prokurorit të parashtruar në aktakuzë, për konfiskimin e mallrave të sekuestruara, 

në shkresat e lëndës rezulton se nuk është lëshuar ndonjë urdhëresë apo vërtetim për sekuestrim të 

përkohshëm të mallrave apo sendeve, prandaj gjykata në mungesë të mallrave apo sendeve të 

sekuestruara, një kërkesë të tillë nuk e ka aprovuar. 

 

Vendimi mbi mundësinë e zëvendësimit të dënimit me burgim në dënim me gjobë është marr në kuptim 

të nenit 47 të KPRK-së. 

 

Vendimi mbi zëvendësimin e dënimit me gjobë, në dënim me burgim është marrë në kuptim të nenit 46 

par. 3 të KPRK-së. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marrë në bazë të nenit 450 

par. 1 dhe 2 pika 2.1 dhe 2.6 lidhur me nenin 453 par.1 të KPPRK-së dhe vendimi në emër të kompensimit 

të viktimave të krimit është marrë, konform nenit 39 par.3 nën par 3.1 të Ligjit nr.05/L-036 për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 363 par. 1 nën par 1.1 dhe nenit 365 të KPPRK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË-DEGA PODUJEVË 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni penal 

P.nr. 494/2018, dt. 08.01.2021 

 

 

        Zyrtare ligjore                                                                            Gjyqtari i vetëm gjykues             
Mihrije Krasniqi - Sheholli                   Gazmend Bahtiri 

  

Këshillë Juridike: 

Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet 

Ankesë në afat prej 15 ditësh nga dita e 

pranimit të njëjtit, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë e nëpërmes kësaj Gjykate. 


