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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

PA1.nr.443/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Hashim Çollaku  

kryetar i kolegjit, Ferit Osmani dhe Biljana Rexhiq - anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit 

profesional Bujar Ahmeti, në çështjen penale kundër të akuzuarit A.M., nga fshati ..., komuna e 

Vitisë, për shkak të veprës penale Organizim i skemanve piramidale dhe bixhozit të paligjshëm, 

nga neni 300 par. 2 lidhur me par. 1  të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me ankesën e të 

akuzuarit, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan – Dega në Viti 

P.nr.581/2017, datë 26.11.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 16-.07.2020 mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

            Refuzohet si e pabazuar ankesa e të akuzuarit, ndërsa aktgjykimi i Gjykatës Themelore 

në Gjilan – Dega në Viti P.nr.581/2017, datë 26.11.2019, vërtetohet.  

                  A r s y e t i m 

 

Gjykata Themelore në Gjilan – Dega në Viti, me aktgjykimin P.nr.581/2017, datë 

26.11.2019, të akuzuarin A.M., për shkak të veprës penale Organizim i skemanve piramidale dhe 

bixhozit të paligjshëm, nga neni 300 par. 2 lidhur me par. 1  të KPRK-së, e  ka shpallur fajtor dhe 

e ka gjykuar me dënim me bugu efektiv në kohëzgjatje prej 120 (njëqind e njëzet) ditësh. Në 

bazë të nenit 47 par. 1 të KPRK-së dhe me pëlqimin e të akuzuarit gjykata ia shndërroi në dënim 

me gjobë në shumë prej 1.200 € (njëmijë e dyqind euro), të cilin dënim ka për ta paguar pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykmit të ankimuar. I akuzuari është obliguar që në emër të shpenzimeve 

procedurale të paguajë shumën prej 20,00 € (njëzet euro), ndërsa në emër të paushallit gjyqësore 

shumën prej 10,00 € (dhjetë euro), të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit të ankimuar. I akuzuari është obliguar që të paguajë taksën në shumë prej 30 €, për 

kompensimin e viktimave të krimit në bazë të nenit 39 par. 3 nën par. 3.1 të LPKVK-it. Në bazë 

të nenit 62 par. 2 pika 2.7, e lidhur me nenin 69 par. 1 të KPRK-së dhe nenin 283 par. 1 të KPP-

së, shtëpiza kompjuterike të markës HP, me numër serik : CZC9092GLX, një aparat APEX dhe 

tri tiketa të lojës KENO i janë KONFISKUAR.  
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Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë ka ushtruar :  

I akuzuari, për shkak të vendimit mbi dënimin, duke propozuar që Gjykata e Apelit në 

Prishtinë ta ndryshojë aktgjykimin e ankimuar duke i shqiptuar një dënim më të butë sipas ligjit – 

duke zvogëlua dënimin e shqiptuar ose që ti shqiptojë ndonjë dënim të kushtëzuar apo 

eventualisht që dënimi i zbutur të paguhet në këste të përshkruar si në ankesë. 

Prokurori i Apelit në Prishtinë me parashtresën PPA/II.nr.460/2020, datë 04.06.2020 ka 

propozuar që të refuzohet si e pabazuar ankesa e të akuzuarit dhe aktgjykimi i ankimuar të 

vërtetohet. 

 Gjykata e Apelit e Kosovës në Prishtinë mbajti seancën e kolegjit, shqyrtoj shkresat e 

lëndës,  vlerësoj aktgjykimin e kundërshtuar në kuptim të nenit 394  të KPP, dhe pas vlerësimit 

të pretendimeve në ankesë gjeti se:  

Ankesa e të akuzuarit nuk është e bazuar.  

Edhe pse aktgjykimi i shkallës së parë nuk animohet për shkak të shkeljes esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, megjithatë Gjykata e Apelit të njëjtin sipas detyrës zyrtare e 

shqyrtoj edhe në këtë aspekt, konform dispozitës se nenit 394 të KPPK-së dhe konstatoj se ai nuk 

përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, e të cilat kishin me kushtëzuar 

anulimin e tij, si dhe as shkelje të Ligjit Penal në dëm të akuzuarit. 

Po ashtu as gjendja faktike nuk ka qenë objekt vlerësimi e kësaj gjykate, ngase në ankesë 

nuk ka mundur të kontestohet, sepse i akuzuari në shqyrtimin gjyqësor e ka pranuar fajësinë për 

të gjitha pikat e akuzës, edhe gjykata është pajtuar me një pohim të tillë, prandaj sipas nenit 383 

par. 2 të KPPK-së, ndaj aktgjykimit që është marrë në bazë të pranimit të fajësisë ose 

marrëveshjes për pranimin e fajësisë nuk lejohet ankesa për gjendjen e fakteve, aktgjykimi i 

ankimuar u vlerësua vetëm në frymën e pretendimeve ankimore sa i përket vendimit për dënim. 

I akuzuari e ankimon aktgjykimin e shkallës së parë për shkak të vendimit mbi dënimin, 

duke pretenduar që dënimi i shqiptuar është shumë i ashpër – lartë, duke pasur parasysh 

praktikën gjyqësore të gjykatave, sepse shumica e rasteve penale me kualifikim të tillë në kohën 

kur është kryer vepra përfundojnë me dënime me gjobë më të ulët se ajo që më është shqiptuar 

në këtë rast. Gjykata e shkallës së parë me rastin e përcaktimit për llojin dhe lartësinë e dënimit 

ka nënvlerësuar rrethanat lehtësuese që ndikojnë në matjen e dënimit, ndërsa nga ana tjetër edhe 

pse nuk ka pasur ndonjë rrethanë rënduese, si rrethana rënduese ka paraqitur veprat penale të 

këtij lloji të manifestuara në një numër të madh dhe se ato paraqesin rrezikshmëri të 

përgjithshme shoqërore. Edhe rrethanat lehtësuese që i ka gjetur i ka nënvlerësuar të gjitha, 

sidomos pranimin e fajësisë që llogaritet si rrethanë veçanërisht lehtësuese. I akuzuari 

konsideron se rrethanat lehtësuese janë të shprehura në atë masë sa që dënimi që është shqiptuar 

është i lartë dhe nuk do të kem mundësi të e paguajë, pa e dëmtuar dukshëm ekzistencën 

familjare time ngase unë nuk jam i punësuar. Dënimi që më është shqiptuar është i ashpër, duke 

pasur parasysh edhe rrethanat dhe kushtet e vështira ekonomike në të cilat ne jetojmë. 

Konsideroj se edhe me një dënim më të butë të shqiptuar nga gjykata e shkallës së paë do të ishte 
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arritur qëllimi i dënimit, si pendimin për kryerjen e veprës penale si dhe premtimin se në të 

ardhmen nuk do të veproj në kundërshtim me ligjin. Duke pasur parasysh gjendjen ekonomike, 

kërkoj që përveç asaj që dënimi të zbutet dhe nëse mbetet dënimi efektiv me gjobë pa marrë 

parasysh lartësinë, të vendoset që dënimi të paguhet më së paku 6 këste mujore të barabarta. 

Gjykata e Apelit, vlerëson se pretendimet ankimore të akuzuarit që ti shqiptohet një 

dënim më i butë nuk janë të bazuara. Gjykata e shkallës së parë me rastin  e caktimit të dënimit i 

ka vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese  dhe rënduese. Si rrethana lehtësuese për të akuzuarin 

gjykata ka vlerësuar pranimin e fajësisë pa asnjë hezitim, pendimin e thellë për veprën penale të 

kryer, premtimin gjykatës se në të ardhmen do të jetë më i kujdesshëm dhe nuk do të kryejë 

vepër penale të këtij lloji apo ndonjë lloji tjetër, më parë nuk ka qenë i dënuar dhe se për 

gjykatën nuk është i njohur si  kryes i veprave penale të këtij lloji apo të ndonjë lloji tjetër, 

ndërsa si rrtehana rënduese, gjykata e shkallës së parë gjeti përgjegjësinë penale dhe 

rrezikshmërinë shoqërore. Një vlerësim të këtillë të rrethanave relevante për matjen e dënimit si 

të drejtë dhe të ligjshëm e pranon edhe kjo gjykatë dhe gjen se gjykata e shkallës së parë drejtë 

dhe në mënyrë të plotë i ka vlerësuar rrethanat të cilat ndikojnë në caktimin e llojit dhe lartësisë 

së dënimit, ndërsa rrethanat e pretenduara rënduese në ankesën e të akuzuarit sipas vlerësimit të 

kësaj gjykate nuk janë të atij karakteri dhe nuk kanë ndikim që ndaj tij të shqiptohet një dënim 

tjetër nga ai të cilin e ka shqiptuar gjykata e shkallës së parë apo që të akuzuarit t’i shqiptohet 

dënim më i butë sikurse që pretendohet në ankesë, të gjitha këto rrethana sipas vlerësimit të 

kolegjit penal të kësaj gjykate japin bazë të mjaftueshme që arsyetojnë shqiptimin e dënimit nga 

gjykata e shkallës së parë si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar, andaj duke marrë parasysh 

rrethanat e konstatuara dhe drejtë të vlerësuara nga ana e gjykatës së shkallës së parë, del se 

dënimi i shqiptuar ndaj të akuzuarit është në harmoni me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore 

të veprës së kryer penale, me shkallën e përgjegjësisë penale të akuzuarit si ekzekutorë dhe se 

kjo do t’i shërbej preventivës gjenerale, posaçërisht asaj individuale, forcimit të moralit të 

shoqërisë, si dhe përgjegjësisë dhe disiplinës së qytetarëve, se me këtë kryerësi do të 

parandalohet nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, do të bëhet rehabilitimi i tij. Andaj  

kolegji penal i kësaj gjykate konsideron se dënimi i shqiptuar është i mjaftueshëm për tu arritur 

qëllimi i dënimit i paraparë me dispozitën e nenit 38 të KPRK-së. 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 401 të KPPK-së, është vendosur si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PA1.nr.443/20, datë 16.07.2020 

 

Bashkëpunëtori profesional            Anëtarët e kolegjit:                                Kryetari i kolegjit 

Bujar Ahmeti                                          Ferit Osmani                                        Hashim Çollaku 

 

                                                                Biljana Rexhiq 


