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P.nr.380/2022 
 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtaren e vetme 

gjykuese Mevlide Shabani dhe sekrtetaren juridike Hyrije Sylejmani,  në çështjen penale kundër të 

pandehurit Sh. H. nga fsh. Zh. K. Gjilan,  për shkak të veprës penale shkaktimii rrezikut të përgjithshëm 

, nga neni 356 paragrafi 6, lidhur me paragrafin 1 të KPRK-ës, duke vepruar sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Gjilan, me numër PP.II.nr..../2022 të datës 13.05.2022, pas mbajtjes së 

shqyrtimit fillestar me datë 26.07.2022, mori dhe publikisht shpalli, ndërsa me datë 09.08.2022 përpiloi 

këtë: 

 

AKTGJYKIM 

 

I pandehuri Sh. H.,  nga babai H.  dhe nëna N., e lindur E.., i lindur me datë ......, në fsh.Zh., ku edhe 

jeton, Penzioner, i martuar, baba i .. fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, me numer personal 1030472779. 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Sepse më datën 24.03.2022, rreth orës 16.30, në fsh. Zh. K.Gjilan, në vendin e quajtur  “Q.”, ngastra 

kadastrale .. , i pandehuri nga pakujdesia , me veprimet e tijë, me anë të zjarrit ka rrezikuar jetën e 

njerzve dhe pasurin e tyr , në atë mënyr që: i pandehuri  me qëllim të pastrimit të oborrit të tijë, e ka 

ndezur barin e thatë , meçrast , zjarri ka dalur jashtë kontrollit dhe është ndezur edhe një pjesë e malit –

pronë publike, në siperfaqe prej 4 ari , me atë rastë janë dëmtuar tre copë trungje të llojit Qarr, me 

vëllim të përgjithshëm prej 1.22 m3, që sipas vlersimit të drejtoris për bujqësi ,Pylltari dhe Zhvillim 

Rural, dëmi i shkaktuar , është 156 € e 16 cent;    

 

-Me çka ka kryer veprën penale shkaktim i rrezikut të përgjithshëm, nga  neni 356 paragrafi 6 

lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së. 

 

Andaj gjykata në bazë të nenit 4,38,39,40,42,43,69,70,71 dhe 72 të KPRK-ës dhe neneve 248 dhe 365 

të KPP-ës, të akuzuarit i shqipton: 

 

                                                                  DËNIM ME KUSHT  

 
Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 180(njeqind e tetedhjete) ditesh, i cili dënim nuk do të 

ekzekutohet nëse i akuzuari në periudhën verifikuese prej 1(nje) viti, nuk kryen ndonjë vepër tjetër 

penale. 
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Obligohet i pandehuri që të paguaj paushallin gjyqësor në shumën prej 20 € (njëzetë euro) si dhe 

shumën prej 30 € (tridhjetë) euro për kompensimin e viktimave të krimit të gjitha këto në afat prej 15 

ditëve pasi që ky aktgjykim të merr formën e prerë, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

ARSYETIM 

 

Rrjedha e çështjes 

 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me datë 04.05.2022, ka ngritur 

aktakuzën PP.II.nr.../2022,  ndaj të pandehurit Sh. H., nga Gjilani,  për  shkak të veprës penale 

shkaktim i rrezikut të përgjithshëm, nga  neni 356 paragrafi 6 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së. 

 

 Me datë 26.07.2022, gjykata e ka mbajtur seancën e shqyrtimit fillestar  në  të cilën kanë prezantuar 

prokurorja e shtetit Sllavica Popoviq dhe i pandehuri Sh. H.,  me ç’rast pas leximit të aktakuzës nga ana 

e prokurores së  shtetit, i pandehuri i lartcekur ka deklaruar se e ka kuptuar në tërësi aktakuzën dhe 

veprën penale për të cilën akuzohet dhe se nuk ka nevojë për sqarime shtesë ndërsa sa i përket fajësisë i 

njëjti e ka pranuar fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barrë sipas aktakuzës lëndore, andaj 

gjykata pas dëgjimit të palëve dhe në pajtim me nenin 248 të KPP-ës, ka marrë aktvendim me të cilin ka 

pranuar fajësinë nga ana e të pandehurit. 

 

Vlerësimi i pranimit të fajësisë 

 

Gjykata pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar në të cilin kanë qenë prezentë palët e lartcekura dhe pas 

dëgjimit të palëve ka marrë aktvendim me të cilin ka pranuar fajësinë e të pandehurit për veprën penale 

për të cilën akuzohet ngase ka konstatuar se janë plotësuar gjitha kushtet ligjore për një gjë të tillë si në 

kuptim të nenin 248 paragrafi 1 të KPP-së, dhe se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit nuk është 

kundërshtuar nga ana e palëve prezentë. Në këtë aspekt gjykata ka konstatuar se i pandehuri e ka 

kuptuar drejtë natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, se pranimi i fajësisë është bërë vullnetarisht 

nga ana e të pandehurit, se i pandehuri nuk ka qenë i detyruar ose i shtrënguar në asnjë mënyrë që të 

pranojë fajësinë, se pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes të cilat i përmban aktakuza siç 

janë: Raporti fillestar i incidentit me nr.te rastit nr.2022-CA-..... i dt.24.03.2022, Deklarata e dëshmitarit 

N. Rr., deklarata  të pandehurit Sh. H.,Fotodokumentacioni nga vendi i ngjarjes, procesverbali-vleresimi 

i demit nga Drejtoria per Bujqesi, Pylltari dhe Zhvillim Rural i dt.19.04.2022, raporti i oficerit policor 

A.M., si dhe shkreat e tjera percjellese te lendes.Gjithashtu gjykata me rastin e pranimit të fajësisë nga 

ana e të pandehurit gjeti se aktakuza lëndore nuk përmban asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime 

faktike. 

 

Gjendja faktike e vërtetuar 

Duke u bazuar në të lartë cekurat, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: se i pandehuri Sh. H. e ka  kryer 

veprën penale Shkaktim i rrezikut te pergjithshem, nga neni 356 paragrafi 6 lidhur me paragrafin 1 të 

KPRK-se si në kohën, vendin dhe mënyrën e përshkruar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

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

Gjykata me rastin e shqiptimit të dënimit duke u bazuar në nenit 248 të KPP-ës, ka vlerësuar se duhet të 

pranohet pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit të lartcekur dhe të njëjtit, i shqiptoi dënim me 

burgim në kohëzgjatje prej 180(njeqind e tetedhjete) ditesh, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i 

akuzuari në periudhën verifikuese prej 1(nje) viti, nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale, ngase duke i 

marrë parasysh të gjitha rrethanat dhe provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës, ky dënim do të jetë i 
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drejtë dhe në harmoni me peshën e veprës  penale dhe përgjegjësinë penale të kryesit. Po ashtu gjykata 

mori parasysh, edhe deklaraten e te pandehurit, moshen e tij, i cili për veprimet e tija është penduar dhe 

i vie keqë dhe se është hera e parë që ka rënë ndesh me ligjin, kete veper e ka kryer nga pakujdesia.  

 

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 gjykatës, dënimi i shqiptuar ndaj të pandehurit  të lartcekur, duke i marre parasysh 

rrethanat e përmendura më lartë është dënim i drejtë dhe në harmoni me peshën e veprës penale dhe 

shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit. 

 

Gjykata po ashtu ka konstatuar se me këtë dënim mund të arrihet edhe qëllimi i dënimit nga neni 38 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. 

 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 

Duke pasur parasysh natyrën e kësaj çështje penale dhe gjendjen financiare të të pandehurit gjykata 

duke u bazuar në nenin 451 paragrafi 1 të KPP-ës, ka vendosur që të pandehurin ta obligojë ta paguajë 

paushallin gjyqësor në shumën prej 20 (njëzet) euro, si dhe  shumën prej 30 € (tridhjetë euro) për 

kompensimin e viktimave të krimit, si dhe shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës, nga dita pasuese kur ky aktgjykim të bëhet i formës së prerë, nën kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm. 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.380/2022, me datë 09.08.2022 

 

                               Gjyqtarja e vetme gjykuese, 

                                      Mevlide Shabani 

 

 

 

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. 


