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Numri i lëndës: 2020:182778 

Datë: 29.03.2021 

Numri i dokumentit:     01645161 

 

P.nr.55/21 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTTRRI - Departamenti 

i Përgjithshëm – Divizioni Penal, gjyqtari i vetëm gjykues Agron Maxhuni, me 

procesmbajtësen Bahrije Smakolli, në çështjen penale kundër të pandehurve R. Z. nga fshati R. 

– Vushtrri dhe A. B. nga Vushtrria, rr. “..” për shkak të veprës penale Organizimi i skemave 

piramidale dhe bixhozit te paligjshëm nga neni 294 par.2 lidhur me 1 dhe neni 31 të KPRK-së, 

duke vendosur sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Mitrovicë - Departamentit të 

Përgjithshëm PP.II.nr.2089/20 (2020:182778) e datës 03.02.2021, pas mbajtjes së shqyrtimit 

fillestar të datës 26.03.2020, në praninë e Prokurorit te Shtetit Arjan Xhema, te pandehurve R. 

Z. dhe A. B. pas shpalljes së aktgjykimit me datë 21.02.2020, me datë 29.03.2021 e përpiloi, 

këtë: 

 

A  K  T  G  J  Y  K  I  M 

 

TE PANDEHURVE: 

 

I. R. Z.  nga i ati  Sh., e ëma .F, e vajzërisë P., i lindur me datë ... në fshatin R./Vushtrri, me nr. 

personal ..., i pa punë, i pa martuar, ka te kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme 

ekonomike, i pa dënuar më parë, shqiptar, shtetas  i Republikës se Kosovës. 

 

II. A. B. nga i ati G., e ëma M., e vajzërisë I., i lindur me datë ..., ne Vushtrri. Rr. “...”, me nr. 

personal ..., i pa punë, i pa martuar, ka te kryer shkollën e mesme, i gjendjes se mesme 

ekonomike, i pa dënuar më parë, shqiptar, shtetas  i Republikës se Kosovës. 

 

                                                               JANË FAJTORË 

 

SEPSE: Me datë 19.12.2020, rreth orës 20:30, në rrugën “N. A.”, në Vushtrri, në lokalin e pa 

regjistruar, me pronar R. Z., të pandehurit në bashkëkryerje me qëllim të përfitimit të 

kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete organizojnë lojëra të fatit të cilat janë të ndaluara me 

Ligjin Nr.06/L -  155 për ndalimin e lojërave të fatit, në atë mënyrë që i pandehuri R. Z. ka 

organizuar, ndërsa i pandehuri A. ka bashkëpunuar në organizimin e lojërave të fatit përmes 

kompjuterit, duke punuar në lokalin e lartcekur ku policia gjatë një kontrolli kanë gjetur 

kompjuterë dhe aparate që janë përdorë për organizimin e lojërave të kazinove apo të fatit. 

- Me këtë në bashkëkryerje kane kryer veprën penale, Organizimi i skemave 

piramidale dhe bixhozit te paligjshëm nga neni 294 par.2 lidhur me 1 dhe neni 31 të 

KPRK-së, 
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Andaj, gjykata duke u  bazuar në dispozitat e nenit 4, 7, 17 , 21, 31, 38, 40, 42, 43, 59, 69, 70, 

71, 72, dhe nenit 294 të KPRK-së, si dhe nenit 115, 283, 365 dhe 450 të KPPK-së, i  

 

GJ Y K ON 

 

I. Të pandehurit të parë R. Z. i shqipton  Me DËNIM ME BURG në kohëzgjatje prej gjashtë 

(6) muaj të cilin dënim do ta mbajë pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. Ky dënim me 

burgim me pëlqimin e të pandehurit me rastin e shpalljes së këtij aktgjykimin i është zëvendësuar 

me gjobë dhe atë në shumë prej 2000 € (dymijë euro), të cilin dënim është i obliguar që ta paguaj 

në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Në rast se i akuzuari refuzon të 

paguaj këtë dënim me gjobë, atëherë ky dënim me gjobë do të shndërrohet në dënim me burg, 

duke i caktuar të akuzuarit për çdo 20 € (njëzet euro) të dënimit me gjobë, nga 1 (një) ditë burgim, 

i cili dënim do te ekzekutohet pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

 

II. Të pandehurit të dytë A. B. i shqipton Me DËNIM ME BURG në kohëzgjatje prej pesë (5) 

muaj të cilin  dënim do ta mbajë pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. Ky dënim me burgim 

me pëlqimin e te pandehurit me rastin e shpalljes së këtij aktgjykimin i është zëvendësuar me 

gjobë dhe atë në shumë prej 1500 € (njëmijepesëqind euro), të cilin dënim është i obliguar që ta 

paguaj në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Në rast se i akuzuari 

refuzon të paguaj këtë dënim me gjobë, atëherë ky dënim me gjobë do të shndërrohet në dënim 

me burg, duke i caktuar të akuzuarit për çdo 20 € (njëzet euro) të dënimit me gjobë, nga 1 (një) 

ditë burgim, i cili dënim do te ekzekutohet pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

 

Me DËNIM PLOTËSUES konfiskimi i përhershëm sendeve dhe atë, 1 (një) shtëpize FUJITSU 

me numër serik 30B19BGU183, një DVR-allhua me numër serik 6C00621PAZ51CFE, 6 rrole 

letra për shtypje të tiketave, 36 euro e 20 cent para të gatshme, 32 copë tiketa të shtypura të 

datave 17/18/18.12.2020, dhe detyrohet Agjencia përkatëse për Administrimin e Pasurisë së 

Sekuestruar ose të Konfiskuar në bashkëpunim me policinë e Kosovës që të administrojë këtë 

pasuri të luajtshme të konfiskuar në pajtim me legjislacionin përkatës, përkatësisht ta asgjësoje 

të njëjtën. 

 

DETYROHEN secili i pandehur veç e veç që në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën 

prej 30 € euro (tridhjetë euro). 

 

DETYROHEN secili i pandehuri veç e veç që në emër të kompensimit të viktimave të krimit të 

paguaj shumën prej 30 € (tridhjetë euro).  

 

Të gjitha këto në afat prej 15 ditësh prej ditës së marrjes së formës së prerë të këtij aktgjykimi 

nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Pjesa hyrëse e aktgjykimit të arsyetuar 

Prokuroria Themelore në Mitrovicë – Departamenti i Përgjithshëm ka ngritur aktakuzë 

PP.II.nr.2089/20 (2020:182778) e datës 03.02.2021, kundër të pandehurve R. Z. nga fshati R. – 

Vushtrri dhe A. B. nga Vushtrria, rr. “...” për shkak të veprës penale Organizimi i skemave 

piramidale dhe bixhozit te paligjshëm nga neni 294 par.2 lidhur me 1 dhe neni 31 të KPRK-së, 

 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin fillestar me datë 26.03.2020 në të cilën seancë të pandehurit lidhur 

me fajësinë kanë deklaruar se e pranojnë fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës sa i përket veprës 
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Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit te paligjshëm nga neni 294 par.2 lidhur me 1 dhe 

neni 31 të KPRK-së.  

 

Pretendimet e palëve gjatë shqyrtimit gjyqësor 

 

Prokurori i Shtetit ka bërë plotësimin e aktakuzës dhe atë rreshtin e pestë, në vend të fjalës  “kanë 

ndihmuar” duhet të jetë “ka bashkëpunuar” si dhe në rreshtin e gjashtë, në vend të fjalës “përmes 

aparateve”, duhet të jetë “përmes kompjuterit”, ndërsa pjesa tjetër mbetet e pandryshuar. Po 

ashtu, pas nenit 294 par.2, te cilësimi juridik i veprës, duhet të shtohet fjala “neni 31”. Ndërsa, 

lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurve ka deklaruar se në bazë të nenit 248 par.2 

të KPPK-së pranimi i fajësisë nga ana e dy të pandehurve është bërë në mënyrë vullnetare dhe 

pa kurrfarë presioni dhe atë pas njoftimit nga ana e gjykatës lidhur me benefitet dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë. I njëjti i propozoi gjykatës që t’i bëj pranimin e fajësisë nga ana e të 

pandehurve, meqë rast janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore, ku me pranimin e fajësisë nga ana 

e të pandehurve është vërtetuar që vepra penale është kryer ashtu siç parashihet në dispozitiv të 

aktakuzës dhe në të njëjtën kohë i propozoi gjykatës që pranimin e fajësisë nga ana e të 

pandehurve t’ua merr si rrethanë lehtësuese me rastin e shqiptimit të dënimit.  

 

I pandehuri i parë gjatë seancës së shqyrtimit fillestar deklaron se e pranon fajësinë, është i 

penduar  për kryerjen e kësaj vepre penale dhe i premton gjykatës që në të ardhmen nuk do të 

përsëris veprën penale të kësaj natyre apo të natyrës tjetër. Po ashtu e informon gjykatën se se 

vetëm 5 ditë ka punuar në këto lojëra. 

 

I pandehuri i dytë gjatë seancës së shqyrtimit fillestar deklaron se e pranon fajësinë, është i 

penduar  për kryerjen e kësaj vepre penale dhe i premton gjykatës që në të ardhmen nuk do të 

përsëris veprën penale të kësaj natyre apo të natyrës tjetër. Po ashtu e informoi gjykatën se, ka 

qenë i punësuar nga i pandehuri i parë R. Z.. 

 

Gjykata duke vlerësuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurve ka gjetur se, pranimi i fajësisë 

ishte në pajtim me nenin 248 të KPPK-së pasi që, te pandehurit e kuptojnë natyrën dhe pasojat e 

pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë bëhet vullnetarisht nga te pandehurit, se pranimi i 

fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që përmban aktakuza, se aktakuza nuk përmban ndonjë 

shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike, që do të bënin të pamundur që gjykata të bëjë 

vlerësimin e pranimit të fajësisë nga i pandehuri.  

 

Provat e administruara dhe të vlerësuara në shqyrtimin gjyqësor 

 

Gjykata ka konstatuar se pranimi i fajësisë nga ana e dy pandehurve është i mbështetur edhe në 

provat materiale të cilat mbështesin aktakuzën dhe atë: Raporti fillestar i incidentit i datës 

19.12.2020, Raporti i zyrtarit policor Sh. M. i datës 19.12.2020, Procesverbali mbi marrjen në 

pyetje të dëshmitarit A. B. i datës 19.12.2020, Procesverbali i inspektimit të datës 19.12.2020, 

Raporti i zyrtarit policor Liridon Sfarqa i datës 19.12.2020, Raporti i policit M.A. i datës 

19.12.2020, Raporti i policit M. G. Raporti i hetuesit i datës 20.12.2020, Vërtetimi për sekuestrim 

të sendit, Procesverbal mbi marrjen në pyetje të të pandehurit A. B., Informacionet për të 

kaluarën kriminale, Raporti i këqyrjes së vendit të ngjarjes, Foto dokumentacioni, skica e vendit 

të ngjarjes, lista e dëshmive të sekuestruara si dhe shkresat tjera të lëndës, të gjitha këto vërtetojnë 

në mënyrë bindëse për gjykatën elementet inkriminuese të veprës penale, e ku krijohet edhe 

figura në tërësi e veprave penale që i ka kryer i pandehuri. Andaj mbi këtë bazë gjykata ka 

vlerësuar këto prova dhe deklarimet mbi pranimin e fajësisë i ka vlerësuar dhe pranuar. 
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Gjetjet e gjykatës lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit 

 

Lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit gjykata ka pasur parasysh se kjo vepër penale është e 

sanksionuar me burgim prej gjashtë (6) muaj deri ne pesë (5) vjet, gjykata duke vlerësuar 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese tek i pandehuri i parë R. Z. ku si rrethanë rënduese gjykata ka 

gjetur shkallën e lartë të pjesëmarrjes në kryerjen e veprës penale, intensitetin e rrezikimit të 

vlerës së mbrojtur, dëmin e shkaktuar shoqërisë në mënyrë të veçantë personave që kanë krijuar 

varësi, ndërsa si rrethanë lehtësuese gjykata ka gjetur se i pandehuri ka pranuar fajësinë, është i 

moshës së re, është penduar për veprën e kryer penale, është hera e parë që ka ra ndesh me ligjin 

dhe i ka premtuar gjykatës që në të ardhmen nuk do të kryej vepra penale të kësaj natyre apo 

natyrës tjetër, ndërsa sa i përket të pandehurit të dytë A. B. si rrethanë rënduese gjykata ka gjetur, 

intensitetin e rrezikimit të vlerës së mbrojtur, dëmin e shkaktuar ndaj shoqërisë në mënyrë të 

veçantë personave që kanë krijuar varësi ndërsa si rrethanë lehtësuese gjykata ka gjetur se i 

pandehuri ka pranuar fajësinë, është i moshës së re, është penduar për veprën e kryer penale, i 

ka premtuar gjykatës se në të ardhmen nuk do të përsërisë veprat penale të kësaj natyre apo 

natyrës tjetër, të gjitha këto rrethana konsistojnë në inkriminimin e të pandehurit në kryerjen e 

kësaj vepre penale. 

 

Gjykata duke vlerësuar të gjitha këto rrethana ka gjetur se, edhe me këtë dënim të shqiptuar ndaj 

të pandehurve do të arrihet qëllimi i dënimit, që të parandalojë kryerësit nga kryerja e veprave 

tjera penale në të ardhmen, që te pandehurit në të ardhmen të kenë kujdes të shtuar, që të mos 

bien në kundërshtim me ligjin, dhe t’i parandalojë personat e tjerë nga kryerja e veprave penale. 

Lidhur me zbatimin e dispozitave të zbutjes së dënimit sa i përket të pandehurit të dytë gjykata 

është bazuar në dispozitat ligjore të përcaktuara në nenin 71 paragrafi 1 pika 1.2 dhe 1.3 të 

KPRK-së. 

 

Vendimin për dënimin plotësues -  konfiskimin e përhershëm të sendeve, gjykata e mori bazuar 

në nenin 115 të KPPK-së. 

 

Gjykata zëvendësimin e dënimit me burg me dënim me gjobë e ka bërë në pajtim me nenin 44 

par 1 të KPRK-së, me pëlqimin e të pandehurit. 

 

 

Arsyet lidhur me shpenzimet e procedurës dhe kompensimin e viktimave të krimit 

 

Vendimin për taksën e kompensimit të viktimave të krimit gjykata e ka marrë në bazë të nenit 6 

paragrafi 1 pika 1.5 dhe nenin 39 par 3 pika 3.1 të Ligjit Nr. 05/L-36 për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale gjykata e ka marrë në bazë të nenit 450 par 2 nën 

par 2.6 të KPPK-së. 

 

Andaj, gjykata duke u bazuar në arsyet e lartshënuara ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË – DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal 

P.nr.55/21, datë: 29.03.2021 

 

Procesmbajtësja                                                                                                      GJYQTARI  
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Bahrije Smakolli                                                                                               Agron Maxhuni 

  

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e 

Apelit në Kosovë, në afat prej pesëmbëdhjete (15) ditësh, llogaritur nga dita e pranimit të 

aktgjykimit. Ankesa dorëzohet përmes kësaj Gjykate,  në kopje të mjaftueshme për palët dhe për 

gjykatën. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


