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Numri i lëndës: 2018:026081 

Datë: 04.10.2018 

Numri i dokumentit:     00139199 

 

P.nr.263/2016 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm 

gjykues Sabedin Mushica, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Adelina Brestovci, në çështjen 

penale kundër të pandehurve G.A. nga Gjilani, të cilin sipas autorizimit e mbron E.H., avokate 

nga Gjilani dhe V.A., nga Gjilani të cilin sipas autorizimit e mbronë A.S., avokat nga Gjilani, 

për shkak të veprës penale kanosja nga neni 185 paragrafi 2  të KPRK-ës, duke vepruar sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan, me numër PP.II.nr.290/2016, të datës 

18.02.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor me datë 17.09.2018, mori dhe shpalli 

publikisht me datën 17.09.2018, mori këtë: 

A K T GJ Y K I M 

I pandehuri G.A., nga babai M. dhe nëna A., e lindur B., i lindur me datë ..., në Gjilan, ku edhe 

jeton në rr.” ... ”, nr. ..., i martuar, baba i dy fëmijëve, i punësuar në “ ... ”, i gjendjes së mirë 

ekonomike, shqiptar, shetas i Republikës së Kosovës, me numër personal ... 

I pandehuri V.A., nga babai M. dhe nëna A., e lindur B., i lindur me datë ..., në Gjilan, ku edhe 

jeton në rr.” ... ”, nr. ..., i pamartuar, baba i tre fëmijëve, i punësuar në “ ... ”, në cilësinë e 

menagjerit, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shetas i Republikës së Kosovës, me 

numër personal 1012795188. 

JANË FAJTOR 

Sepse me datën 12.01.2016, rreth orës 11:30 minuta, në Gjilan, me qëllim të shkaktimit të 

frikësimit dhe ankthit, kanë kanosur seriozisht me fjalë të dëmtuarin F.U., në atë mënyrë që kur 

i dëmtuari kishte shkuar në lokalin e të pandehurve në “ ... ”, për tu barazuar rreth një borxhi të 

mëhershëm, i pandehuri G. i drejtohet me fjalët “Unë nuk të kam borxh ty...qu dil prej ktuhit se 

të myti”, duke e kapur për jakne dhe e nxjerrë jashtë zyrës e më pas i pandehuri V. e shoqëron 
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atë deri tek automjeti i tij duke  e kanosur me fjalët ”Nëse vjen edhe një herë këtu të vras”, me 

çrast të dëmtuarit i shkaktojnë frikë, ankth dhe pasiguri. 

-Me çka kanë kryer veprën penale kanosja nga neni 185 paragrafi 2  të KPRK-ës. 

Andaj, gjyqtari i vetëm gjykues në bazë të nenit 4,41,42,43,62,73,74 dhe 75 të KPRK-ës dhe 

nenit 247 dhe 365 të KPPRK-ës, të pandehurve secilit veç e veç i shqipton: 

DËNIM   ME  GJOBË 

Ashtu që të pandehurit G.A. dhe V.A., i shqiptohet dënimi me gjobë në shumë prej nga 300 € 

(treqind euro), secilit veç e veç, të cilin dënim do ta paguajnë në afat prej 15 ditësh nga dita 

pasuese e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

Nëse të pandehurit nuk dëshirojnë ose nuk janë në gjendje ta paguajnë dënimin me gjobë atë 

atëhere dënimi i shqiptuar me lart në pajtim me të pandehurit zëvëndësohet me punë në dobi të 

përgjithshme ashtu që 8 (tetë) orë të punës do të barazohen me 20 € (njëzet euro) ndërsa nëse të 

pandehurit nuk pajtohen me zëvendësimin e dënimit me gjobë në punë në dobi të përgjithshme 

atëherë dënimi me gjobe do të zëvendësohet në dënim me burgim në atë mënyrë që për çdo 20 

€ (njëzet euro) do ti caktohet një ditë burgim. 

I dëmtuari F.U., nga ..., rruga “ ... ” pn, për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet 

në kontest të rregullt juridiko civil. 

Obligohen të pandehurit G.A. dhe V.A., që të paguajnë shpenzimet e procedurës sipas 

përllogaritjes përfundimtare nga ana e gjykatës, si dhe të paguajnë paushallin gjyqësor në 

shumën prej nga 25 € (njëzet e pesë euro)  dhe shumën prej 30€ (tridhjetë euro), për 

kompensimin e viktimave të krimit, në afat prej 15 ditësh pas ditës pasuese të plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

A R S Y E T I M 

1.Rrjedha e çështjes 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me datë 22.02.2016, ka ngritur 

aktakuzën PP.II.nr. 290/2016, kundër të pandehurve G. dhe V.A. që të dy nga Gjilani, për 

shkak të veprës penale kanosja nga neni 185 paragrafi 2 i KPRK-ës. 

Me datë 30.08.2018, në këtë Gjykatë, Prokuroria Themelore në Gjilan, ka dorëzuar 

marrëveshjen për pranimin e fajësisë e arritur mes Prokurorisë Themelore në Gjilan në njërën 

anë dhe të pandehurve G.e V.A., në anën tjetër, me mbrojtësit e tyre avokate E.H. dhe  A.S., 

sipas të cilës marrëveshje kësaj gjykate i është rekomanduar që të pandehurve secilit veç e veç 

për shkak të veprës penale të lartcekur t’i shqiptohet dënim me gjobë në shumën prej nga 300  

€ (treqind euro) të cilin dënim do ta paguajnë në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi. 



 Numri i lëndës: 2018:026081 
 Datë: 04.10.2018 
 Numri i dokumentit: 00139199 
 

3 (4)  

   
2
0
1
8
:0
2
6
0
8
2

 

Me datën 17.09.2018 pranë kësaj gjykate  është mbajtuar seanca e shqyrtimit gjyqësor  në të 

cilën seancë kanë prezentuar prokurorja e shtetit, i dëmtuari1 dhe të pandehurit e lartckeur me 

mbrojtësit e tyre.  

2.Vlerësimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë 

 

Gjykata, pas dëgjimit të palëve ka marrë aktvendim me të cilin ka pranuar marrëveshjen mbi 

pranimin e fajësisë e arritur mes Prokurorisë Themelore në Gjilan në njërën anë dhe të 

pandehurve G.A. me mbrojtësin e saj avokate E.H. dhe i pandehuri V.A., me mbrojtësin e tij 

avokat A.S., ngase ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë në 

bazë të nenit 247 paragrafi 1 të KPPRK-ës.  

Në këtë aspekt gjyqtari i vetëm gjykues ka konstatuar se marrëveshja mbi pranimin e fajësisë e 

arritur mes Prokurorisë Themelore në Gjilan si dhe të pandehurve G. e V.A., i përmbush të 

gjitha kushtet ligjore si dhe e njëjta është arritur në bazë të nenit 233 të KPPRK-ës, po ashtu 

gjyqtari i vetëm gjykues ka konstatuar faktin se pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht pas 

konsultime të mjaftueshme me mbrojtësin e tyre, se pranimi i fajësisë mbështet në faktet dhe 

prova materiale të rastit konkret të cilat paraqiten në aktakuzë si dhe nuk ekzistojnë asnjë nga 

rrethanat e parapara nga neni 253 paragrafi 1 e 2 të KPPRK-ës. 

3.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Duke u bazuar në të lartcekurat, gjyqtari i vetëm gjykues vërtetoi këtë gjendje faktike: se të 

pandehurit G.A. dhe V.A. kanë kryer veprën penale kanosja nga neni 185 paragrafi 2 i KPRK-

ës,  në kohën,  vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

4.Rrethanat që janë marrë për bazë me rastin e shqiptimit të dënimit 

 

Gjyqtari i vetëm gjykues me rastin e shqiptimit të dënimit duke u bazuar në nenin 75 paragrafi 

1, nën paragrafi 3 të KPRK-ës, ka vlerësuar se duhet të aprovohet rekomandimi i paraqitur me 

marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë që të pandehurve t’iu shqiptohet dënim me gjobë në 

shumë prej nga 300 € (treqind euro),) ngase duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat dhe 

provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës, ky dënim do të jetë i drejtë dhe në harmoni me 

peshën e veprës penale dhe përgjegjësinë penale të kryesve dhe si i tillë me këtë dënim mund të 

arrihen qëllimet e dënimit në kuptim të nenit 41 të KPRK-ës. 

Gjithashtu gjyqtari me rastin e matjes së dënimit ka marrë për bazë edhe rrethanat që ndikojnë 

në llojin dhe lartësinë e dënimit duke u bazuar në nenet 73,74,75 dhe 76 të KPRK-së ashtu që 

rrethanë posaçërisht lehtësuese ka marrë faktin se të pandehurit kanë arritur marrëveshje mbi 

pranimin e fajësisë me Prokurorinë Themelore në Gjilan, se të njëjtit janë penduar dhe kanë 

premtuar që në të ardhmen nuk do të kryejnë vepra tjera penale, ndërsa si rrethanë rënduese 

                                                 
1 I është bashkangjitur ndjekjes penale dhe ka deklaruar se do të ushtrojë kërkesë pasurore juridike për realizmin e 

së drejtës. 
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5.Shqiptimi i dënimit në harmoni me peshën e veprës penale dhe me shkallën e përgjegjësisë 

penale të akuzuarit dhe qëllimi i dënimit të shqiptuar 

 

Sipas bindjes së gjyqtarit të vetëm gjykues dënimi i shqiptuar ndaj të pandehurve të lartcekur 

duke i marr parasysh rrethanat e  përmendura më lartë është dënim i drejtë dhe në harmoni me 

peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së tyre. 

Gjyqtari po ashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit nga 

neni 41 të KPRK-së, i cili konsiston në parandalimin e të pandehurit nga kryerja e veprave 

penale dhe rehabilitimin e tij, parandalimin e personave të tjerë nga kryerja e veprave penale, 

shprehja e gjykimit shoqëror për veprën penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit 

për respektimin e ligjit. 

6.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 

Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të të pandehurve, 

gjyqtari i vetëm gjykues duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-ës, ka vendosur që të 

pandehurit ti obligojë që ti paguajnë paushallin gjyqësor në shumën prej 25 Euro,  shumën prej 

30 Euro, për kompensimin  e viktimave të krimit, konform nenit  39 paragrafi 3 nën paragrafi 

3.1 të Ligjit mbi kompensimin e viktimave të krimit, si dhe shpenzimet procedurale sipas 

përllogaritjes përfundimtare nga ana e gjykatës, në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.  

Andaj duke u bazuar në të lartcekura gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

I dëmtuari F.U., konform nenit 463 të KPP-ës, udhëzohet në kontest të rregullt juridiko civil. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

P.nr. 263/16, 

Me datë 17.09.2018 

 

Zyrtare Ligjore,                      Gjyqtari i vetëm gjykues 

Adelina Brestovci                                        Sabedin Mushica 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të paraqitet ankesë në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa në kopje të 

mjaftueshme i paraqitet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 


