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Numri i lëndës: 2020:152994 

Datë: 21.12.2020 

Numri i dokumentit:     01359695 

         P.nr.875/20 

                                                   
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

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

gjykues Rilind Sermaxhaj, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Eronita Llapashtica, në çështjen 

penale kundër të pandehurit B. J. nga Gjilani, për shkak të veprës penale kanosja nga neni 181 

paragrafi 1 i KPRK-së, të cilin sipas autorizimit e mbron avokati Ilir Shaqiri nga Gjilani, duke 

vepruar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm, me 

numër PP.II.nr.1857/2020, të datës 06.11.2020, pas mbajtjes së seancës dëgjimore lidhur me 

pranimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë me datë 17.12.2020, mori dhe publikisht 

shpalli ndërsa me datë 21.12.2020 përpiloi këtë: 
 

AKTGJYKIM 
 

I pandehuri  B. J., nga babai Xh. dhe nëna S., e lindur K., i lindur me datë ..., në fshatin ..., 

Komuna e Bujanocit, R.Serbi ndërsa me vendbanim në Gjilan, lagjja “...”, rruga “...”, numër ..., 

i pa martuar, student i fakultetit e ...., me profesion elektricist, i gjendjes së mesme ekonomike, 

shqiptar shtetas i Republikës së Kosovës dhe Serbisë, 
 

ËSHTË FAJTOR 
 

Me datë 08.07.2020, rreth orës 23:00 minuta, i  pandehuri përmes telefonit, me fjalë seriozisht 

e ka kanosur, të dëmtuarin P. V., në atë mënyrë që përmes SMS-ve, në rrjetin social Facebook- 

ut, të dëmtuarit i drejtohet me fjalët: “motrën kam me ta q.. veç sa të zë kam me të thyer në 

midis, more piliq i k..., fytyrën kam me ta prish, o hiq skam qa foli veç dajaku kryen punë këtu, 

fytyrën e qenit kam me ta p..., midis qyteti ku të zë” dhe në këtë mënyrë i pandehuri me 

veprimet e veta tek tani i dëmtuari P., ka shkaktuar ankth, frikë dhe pasiguri në jetë. 
 

-Me çka ka kryer veprën penale kanosja nga neni 181 paragrafi 1 të KPRK-ës, 

 

andaj, gjykata në bazë të nenit 4,38,39,40,43,69,70,71 dhe 72 të KPRK-ës dhe neneve 233 e 

365 të KPP-ës, të pandehurin B. J.: 
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E GJYKON 

 

Me dënim me gjobë në shumë prej 400 € (katërqind euro) të cilën i pandehuri i lartcekur 

obligohet ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë.   

 

Nëse i pandehuri nuk dëshiron, nuk mundet ose nuk është në gjendje ta paguaj dënimin me 

gjobë atëherë dënimi me gjobë do ti zëvendësohet në dënim me burgim në atë mënyrë që për 

çdo 20 € (njëzet euro) do ti caktohet një ditë burgim. 

 

I dëmtuari P.V. për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt 

juridiko civil. 

 

Obligohet i pandehuri i lartcekur që të paguajë paushallin gjyqësor në shumë prej 50 € 

(pesëdhjetë euro) si dhe shumën prej 30 € (tridhjetë euro) për kompensimin e viktimave të 

krimit, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pasi që ky aktgjykim të merr formën e prerë, nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 
 

ARSYETIM 
 

1.Rrjedha e çështjes 
 

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, me datë 09.11.2020, ka ngritur 

aktakuzën me numër PP.II.nr.1857/2020, kundër të pandehurit B. J. nga Gjilani, për shkak të 

veprës penale kanosja nga neni 181 paragrafi 1 i KPRK-së ndërsa me datë 17.12.2020 pranë 

kësaj gjykate është dorëzuar edhe marrëveshja mbi pranimin e fajësisë me numër 

PP.II.nr.1857/2020, e arritur ndërmjet prokurorit të shtetit në njërën anë si dhe të pandehurit  B. 

J. me mbrojtësin e tij avokatin Ilir Shaqiri në anën tjetër. 
 

Me datë 17.12.2020, pranë kësaj gjykate është caktuar dhe mbajtur seanca dëgjimore lidhur me 

pranimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë në të cilën ishin prezent prokurori i shtetit, i 

dëmtuari P. V., mbrojtësi i të pandehurit avokati Ilir Shaqiri si dhe i pandehuri B.J.. Në këtë 

seancë është shqyrtuar edhe marrëveshja mbi pranimin e fajësisë me numër 

PP.II.nr.1857/2020, e arritur ndërmjet prokurorit të shtetit në njërën anë si dhe të pandehurit me 

mbrojtësin e tij në anën tjetër sipas të cilës marrëveshje gjykatës i është rekomanduar që të 

pandehurin e lartcekur ta shpallë fajtorë dhe ti shqiptojë dënim me gjobë në shumë prej 400 € 

(katërqind euro). 

 

2.Vlerësimi i marrëveshjes për pranimin e fajësisë 

 

Në seancën dëgjimore gjykata pas dëgjimit të palëve lidhur me marrëveshjen e mbi pranimin e 

fajësisë të arritur në bazë të nenit 233 paragrafi 21 të KPP-ës ka marrë aktvendim me të cilin ka 

pranuar marrëveshjen e lartcekur ngase ka konstatuar se janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore 

për një gjë të tillë si në kuptim të nenit 233 paragrafi 18 të KPP-ës. Në këtë aspekt gjykata ka 

konstatuar se marrëveshja mbi pranimin e fajësisë e arritur në  mes të prokurorit të shtetit në 

njërën anë si dhe të pandehurit  me mbrojtësin e  tij në anën tjetër i përmbush të gjitha kushtet 
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ligjore si dhe e njëjta është arritur në bazë të nenit 233 të KPP-ës, po ashtu gjykata ka 

konstatuar faktin se pranimi i fajësisë nga ana e të pandehurit është bërë vullnetarisht pas 

konsultimeve të mjaftueshme me mbrojtësin e tij, se pranimi i fajësisë mbështet në faktet dhe 

prova materiale e rastit konkret të cilat paraqiten në aktakuzë, siç janë: raporti fillestar i 

incidentit me numër të rastit 2020-CA-0691, i datës 08.07.2020, deklarata e të dëmtuarit P. V., 

e dhënë me datë 08.07.2020, deklarata e të pandehurit B. J., e dhënë me datë 09.07.2020, 

transkriptet e SMS- ve, raportet e oficerëve si dhe shkresa të tjera që ndodhen në dosjen e 

lëndës, po ashtu gjykata në këtë çështje penalo juridike gjeti se nuk ekzistojnë asnjë nga 

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

 

3.Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Duke u bazuar në të lartcekurat, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: i pandehuri B.J. nga 

Gjilani, ka kryer veprën penale kanosja nga neni 181 paragrafi 1 i KPRK-ës, në kohën, në 

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

 

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

Gjykata me rastin e matjes së dënimit ka vlerësuar që të pandehurit duhet ti shqiptohet dënim 

me  gjobë në shumë prej 400 € (katërqind euro), të cilin dënim obligohet ta paguajë në afat prej 

15 ditësh nga dita kur ky aktgjykim të merr formën e prerë, ngase duke i marrë parasysh të 

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

harmoni me peshën e veprës penale dhe përgjegjësinë penale të kryesit ashtu që me rastin e 

matjes së dënimit gjykata ka marrë për bazë edhe rrethanat që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 

dënimit duke u bazuar në nenet 69,70,71 dhe 72 të KPRK-së ndërsa si rrethanë lehtësuese për 

të pandehurin ka marrë faktin se i njejti ka arritur marrëveshje mbi pranimin e fajësisë 

përkatësisht ka pranuar fajësinë në një fazë të hershme të procedurës penale, i njejti është 

penduar dhe ka shfaqur keqardhje për veprimet e tij, i ka kërkuar falje të dëmtuarit edhe në 

gjykatore, i njejti ka premtuar se në të ardhmen nuk do të kryej vepra të tilla e as vepra të tjera 

penale dhe se të dëmtuarin nuk do ta shqetësoj po ashtu gjykata si rrethanë lehtësuese për të 

njëjtit ka marrë edhe rrethanat personale dhe karakterin e tij ku nga shkresat e lëndës shihet se 

për të njejtin është hera e parë që bie ndesh ligjin dhe më parë nuk ka qenë i gjykuar e as 

dënuar me ndonjë aktgjykim të formës së prerë për çfarëdo vepre penale, ndërsa si rrethanë 

rënduese për të pandehurin gjykata mori edhe shkallën e lartë të dashjes së tij për të kryer 

veprën penale ngase nga shkresat e lëndës si dhe vet përshkrimi faktik del se i pandehuri ka 

qenë i vendosur dhe ka dashur në çdo mënyrë ta kryej këtë vepër penale duke e shqetësuar të 

dëmtuarin dhe njëkohësisht tek ai duke shkaktuar ankth, frikë dhe pasiguri andaj duke i marrë 

parasysh rrethanat e përmendura si më lartë gjykata konsideron se ky dënim është dënim i 

drejtë dhe në harmoni me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë së të pandehurit. 

Gjykata me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit po ashtu ka marrë parasysh edhe 

gjendjen materiale të të pandehurit ku nga shkresat e lëndës por edhe vet deklarata e të njëjtit 

del se i njejti është i gjendjes së mesme ekonomike dhe si rrjedhojë konsideron se me dënimin 

e shqiptuar si në dispozitiv të këtij aktgjykimi të njëjtit por as familjarëve të tij nuk i keqësohet 

gjendja ekonomike andaj duke u bazuar në të lartcekurat gjykata konsideron se me këtë dënim 
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mund të arrihen edhe qëllimet e dënimit nga neni 38 të KPRK-së, të cilat konsistojnë në 

parandalimin e të pandehurit nga kryerja e veprave penale dhe rehabilitimin e tij, parandalimin 

e personave të tjerë nga kryerja e veprave penale, shprehjen e gjykimit shoqëror për veprën 

penale dhe ngritjen e moralit dhe forcimin e detyrimit për respektimin e ligjit. 

 

5. Vendimi lidhur më kërkesën pasurore juridike 

 

Sa i përket kërkesës pasurore juridike, gjykata  në bazë të nenit 463 paragrafi 1 dhe 2 të KPP-ës 

për realizimin e kërkesës pasurore juridike, të dëmtuarin P. V. e udhëzoi në kontest  të rregullt 

juridiko civil. 

 

6.Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale 

 

Gjykata ka vendosur që të pandehurin ta detyrojë ta paguajë paushallin gjyqësor në shumën 

prej 50 € (pesëdhjetë 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 
 

 

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

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.875/2020, me datë  21.12.2020 

 

Zyrtarja Ligjore,           Gjyqtari i vetëm gjykues, 

Eronita Llapashtica            Rilind Sermaxhaj 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Meqenëse prokurori i shteti, i dëmtuari, i pandehuri si dhe mbrojtësi i 

tij në seancën dëgjimore lidhur me pranimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë kanë hequr 

dorë nga e drejta e ankesës atëherë ky aktgjykim në bazë të nenit 485 paragrafi 1 dhe 2 të KPP-

ës, merr formën e prerë dhe bëhet i ekzekutueshëm sot me datë 21.12.2020. 

 

 

 

 

 


