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"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", në së 
paku dy gazeta ditore dhe në faqen e internetit të 
Komisionit.". 

Pas paragrafit (10) shtohet paragraf i ri (11) si vijon:  
"(11) Njëkohësisht me miratimin e aktvendimit nga 

neni 57 paragrafi (6) të këtij ligji, Komisioni lëshon 
aktvendim te Depozitari Qendror për letra me vlerë për 
regjistrim të ndalimit për disponim me aksionet që janë 
lëndë e shitjes nga ana e pronarëve të tyre nga neni 57 
paragrafi (6) të këtij ligji.". 

Në paragrafin (11) i cili bëhet paragraf (12) numri "1" 
zëvendësohet me numrin "6".  

Paragrafi (12) bëhet paragraf (13).  
Paragrafi (13) i cili bëhet paragraf (14) ndryshohet si 

vijon:  
"Depozitari Qendror për letra me vlerë e shlyen 

ndalimin nga paragrafi (11) i këtij neni pas marrjes së 
njoftimit nga ana e Komisionit.". 

 
Neni 11 

Në nenin 68, paragrafi (8) ndryshohet si vijon:  
"Nëse kryerësi nuk e paguan gjobën në afat nga 

paragrafi (6) i këtij neni, personi i autorizuar nga ana e 
Komisionit parashtron kërkesë për ngritjen e procedurës së 
kundërvajtjes te Komisioni për Kundërvajtje pranë 
Komisionit.".  

 
Neni 12 

Në nenin 69, paragrafi (1) në pikën 1) pas fjalës 
"paragrafë" shtohet numri "(1)".   

Pas pikës 9) shtohen pesë pika të reja 9-a), 9-b), 9-v), 
9-g) dhe 9-d) si vijojnë:   

 "9-a) i tjetërson aksionet që i posedon në shoqërinë e 
targetuar në kundërshtim me nenin 26-a paragrafi (2) të 
këtij ligji;   

9-b) nuk parashtron kërkesë për marrjen e lejes për 
ofertë për marrje dhe prospekt në afatin nga neni 26-a 
paragrafi (4) të këtij ligji;  

 9-v) nuk i njofton subjektet nga neni 22 paragrafi (1) të 
këtij ligji në afatet nga neni 26-a paragrafët (5), (6) dhe (9) 
të këtij ligji;  

9-g) nuk i publikon njoftimet në pajtim me nenin 26-a 
paragrafi (8) të këtij ligji;  

9-d) i tjetërson aksionet para skadimit të afatit nga neni 
26-a paragrafët (9) dhe (10) të këtij ligji;".  

Pas pikës 20) shtohen tri pika të reja 20-a), 20-b) dhe 
20-v) si vijojnë:   

"20-a) nuk dorëzon qëllim për marrje në pajtim me 
nenin 57 paragrafi (1) të këtij ligji;  

20-b) nuk i tjetërson aksionet në afatet e caktuara me 
aktvendim të Komisionit në pajtim me nenin 57 paragrafi 
(2) të këtij ligji;  

20-v) nuk e jep autorizimin për shitjen e aksioneve në 
emër të tij nga ana e Komisionit në pajtim me nenin 57 
paragrafi (3) të këtij ligji;".  

 
Neni 13 

Pas nenit 73 shtohet nen i ri 73-a si vijon:  
 

"Neni 73-a 
(1) Gjobë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me 

denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje të autorizuarit - 
personit juridik përkatësisht individit tregtar, nëse nuk e 
njofton Komisionin në pajtim me nenin 5 paragrafi (9) të 
këtij ligji. 

(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përcaktuar 
për personin juridik përkatësisht individin tregtar do t'i 
shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni 
edhe personit përgjegjës në personin juridik përkatësisht 
personi përgjegjës në individin tregtar.  

(3) Gjobë në shumë prej 500 deri në 750 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet edhe personit fizik 
- personit të autorizuar për kundërvajtje nga paragrafi (1) të 
këtij neni.”. 

 
Neni 14 

Procedurat e filluara për marrjen e shoqërive aksionare 
deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të 
përfundojnë në pajtim me Ligjin për marrjen e shoqërive 
aksionare ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
numër 69/13, 188/13, 166/14, 154/15 dhe 23/16).  

 
Neni 15 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

__________ 
4645. 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот 
на Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 
 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Кривичниот законик, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 28 декември 2018 година. 
   

Бр. 08-7559/1 Претседател 
28 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
м-р Талат Џафери, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 

 
Член 1 

Во Кривичниот законик („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ брoj 37/96, 80/99, 4/2002, 
43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 
139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 
166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 132/14, 
160/14, 199/14, 196/15, 226/15 и 97/17), во член 39 по 
ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  

„(3) При одмерувањето на казната судот посебно ќе 
води сметка за вкупното дејство на казната и нејзините 
последици врз личноста на сторителот и потребите на 
неговата ресоцијализација.“. 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„(4) Кога судот му ја одмерува казната на сторите-

лот за кривично дело сторено во поврат, посебно ќе 
има предвид дали поранешното дело е од ист вид како 
и новото дело, дали делата се сторени од исти побуди и 
колку време поминало од поранешната осуда, односно 
од издржаната или простената казна.“. 
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По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 
„(6) Ако судот не ја примени одредбата од ставот 

(5) на овој член е должен да ги образложи причините за 
таквата одлука.“. 

Ставот (6) станува став (7). 
 

Член 2 
Членот 40 се менува и гласи: 
„Судот може на сторителот да му одмери казна под 

границата пропишана со закон или да примени поблаг 
вид казна кога: 

1) законот предвидува дека сторителот може да се 
казни поблаго, 

2) ќе утврди дека постојат особено олеснувачки 
околности кои укажуваат дека и со ублажената казна 
може да се постигне целта на казнувањето или 

3) при донесување пресуда врз основа на спогодба 
на јавниот обвинител и осомничениот.“. 

 
Член 3 

Во член 122 по ставот (40) се додаваат два нови ста-
ва (41) и (42), кои гласат: 

„(41) Под насилство врз дете покрај насилството од 
ставот (21) на овој член се подразбира и психичко на-
силство, насилство преку интернет, врсничко насил-
ство, како и демнење и следење на детето. 

(42) Како дело од омраза изречно предвидено со од-
редбите од овој Законик, се смета кривично дело про-
тив физичко или правно лице и со нив поврзани лица 
или имот кое е сторено во целост или делумно поради 
реална или претпоставена (замислена, вообразена) ка-
рактеристика или поврзаност на лицето што се однесу-
ва на раса, боја на кожа, националност, етничко по-
текло, религија или уверување, ментална или телесна 
попреченост, пол, родов идентитет, сексуална ориента-
ција и политичко уверување.“. 

 
Член 4 

Во членот 123 став (2) во точката 4) по зборот „од-
мазда“ се става запирка и се додаваат зборовите: „од 
омраза“. 

 
Член 5 

Во член 130 по ставот (2) се додава нов став (3), кој 
гласи: 

„(3) Со казната од ставот (2) на овој член ќе се каз-
ни тој што делото ќе го стори од омраза.“. 

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).  
 

Член 6 
Во член 131 во ставот (2) по зборот „насилство“ се 

додаваат зборовите: „или од омраза“.  
 

Член 7 
Во член 139 во ставот (2) по зборот „насилство“ се 

додаваат зборовите: „или од омраза“.  
 

Член 8 
Во член 140 во ставот (2) по зборот „насилство,“ се 

додаваат зборовите: „од омраза, или спрема дете,“. 
 

Член 9 
Во член 142 во ставот (2) по зборот „оштетениот“ 

се додаваат зборовите: „или делото е сторено од ом-
раза“. 

Член 10 
Во член 144 во ставот (2) по зборот „насилство“ се 

додаваат зборовите: „или од омраза“.  
 

Член 11 
Во член 155 во ставот (2) по зборовите: „став 1“ се 

додаваат зборовите: „на овој член е сторено од омраза 
или“. 

 
Член 12 

Во член 186 во ставот (3) по зборот „начин“ се до-
даваат зборовите: „или од омраза“. 

 
Член 13 

Во член 187 во ставот (3) по зборот „начин“ се до-
даваат зборовите: „или од омраза“. 

 
Член 14 

Во член 188 во ставот (2) по зборот „начин“ се до-
даваат зборовите: „или од омраза“. 

                                                        
Член 15 

Во членот 197 став (1) бројот „16’’ се заменува со 
бројот „18’’. 

Во ставот (2)  бројот „16’’ се заменува со бројот 
„18’’. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
„(4) Ако делото од ставoвите (1) и (2) е сторено со 

малолетно лице кое наполнило 16 години, а не наврши-
ло 18 години, гонењето се презема по предлог.“. 

 
Член 16 

Во член 201 во ставот (2) зборовите: „или друго ли-
це кое“ се заменуваат со зборот „кој“. 

 
Член 17 

По членот 201 се додаваат нов наслов и нов член 
201-а, кои гласат: 

 
„Насилство врз дете 

 
Член 201-а 

Тој што ќе изврши физичко, психичко или друг вид 
насилство спрема дете, ќе се казни со парична казна 
или со затвор од шест месеци до три години.“. 

 
Член 18 

Во член 208 во ставот (1) по зборот „животот“ се 
додаваат зборовите: „или делото е сторено од омраза“. 

 
Член 19 

Во член 236 ставот (1) се менува и гласи: 
„(1) Ако кражбата е сторена: 
1) со кршење или провалување во затворени прос-

тории, со совладување препреки или на друг начин 
совладување поголеми пречки; 

2) од страна на повеќе лица здружени заради врше-
ње кражба; 

3) на дрзок начин; 
4) од страна на лице кое кај себе имало некакво 

оружје или опасно орудие заради напад или одбрана;  
5) за време на пожар, поплава или слична несреќа; 
6) со искористување на немоќта или несреќата на 

друг и 
7) од омраза,  
сторителот ќе се казни со затвор од една до пет години.“. 
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Член 20 
Во член 237 во ставот (2) по зборот „размери“ се 

додаваат зборовите: „или делото е сторено од омраза“. 
 

Член 21 
Во член 238 во ставот (2) по зборот „размери“ се 

додаваат зборовите: „или делото е сторено од омраза“. 
 

Член 22 
Во член 243 во ставот (2) по зборот „наследство“ се 

додаваат зборовите: „или делото е сторено од омраза“. 
 

Член 23 
Во член 258 во ставот (2) по зборот „повреда“ се 

додаваат зборовите: „,или делото е сторено од омраза“. 
 

Член 24 
Во член 275-в во ставот (3) зборот „пет“ се замену-

ва со зборот „четири“. 
 

Член 25 
По членот 279 се додаваат два нови наслова и два 

нови члена 279–а и 279-б, кои гласат: 
 

„Даночна измама 
 

Член 279-а 
(1) Тој што со намера за себе или за друг да стекне 

противправна имотна корист, на даночниот орган ќе му 
даде лажни податоци во даночната пријава, со што ќе 
го доведе во заблуда даночниот орган, со цел неосно-
ванo да побара враќање на данок или намалување на 
обврска за данок, од поголема вредност,  

ќе се казни со затвор од шест месеци до три години 
и со парична казна. 

(2) Ако износот на обврската од ставот (1) на овој 
член е од значителна вредност, сторителот  

ќе се казни со затвор од една до десет години и со 
парична казна. 

(3)  Ако износот на обврската од ставот (1) на овој 
член е од големи размери, сторителот   

ќе се казни со затвор од најмалку четири години и 
со парична казна. 

(4)  Ако делото од овој член го стори правно лице,  
ќе се казни со парична казна. 
(5) Обидот за делото од овој член е казнив. 
 

Избегнување на плаќање акциза 
 

Член 279-б 
(1) Тој што со намера самиот или некој друг да 

избегне целосно или делумно плаќање на акциза на кое 
е обврзан со закон, ги движи добрата подлежни на ак-
циза спротивно на законот или ги испрати од акцизен 
склад и ги пушти во промет акцизните добра за кои се 
плаќа акциза без акцизна марка или акцизната дозвола 
или одобрението ги пренесе на други лица или акциз-
ните добра ги употреби спротивно на намената, а изно-
сот на акцизата е од поголема вредност,  

ќе се казни со затвор од шест месеци до три години 
и со парична казна. 

(2) Ако износот на акцизата е од значителна вред-
ност, сторителот  

ќе се казни со затвор од една до десет години и со 
парична казна. 

(3) Ако износот на акцизата е од големи размери, 
сторителот  

ќе се казни со затвор најмалку четири години и со 
парична казна. 

(4) Обидот за делото од овој член е казнив.  
(5) Ако делото од овој член го стори правно лице, 

ќе се казни со парична казна. 
(6) Акцизните добра што се предмет на делото од 

ставовите (1), (2) и (3) на овој член и средствата кои се 
користат за нивно движење и пуштање во промет ќе се 
одземат.“ 

 
Член  26 

Во член 367 во ставот (1) по зборот „извршител“ се 
става запирка и се додава зборот „арбитража“. 

Ставот (5) се менува и гласи: 
„(5) Ако поради делото од ставот (3) на овој член е 

донесена осудителна предсуда или настапиле други 
особено тешки последици за обвинетиот, сторителот   

ќе се казни со затвор од една до десет години.“ 
Во ставот (6) по зборот „сторителот“ се додаваат збо-

ровите „на делото од ставовите (1), (2) и (3) на овој член“. 
 

Член 27 
Насловот на членот 368-a и членот 368–а се менува-

ат и гласат: 
 

„Попречување на правдата 
 

Член 368-a 
(1) Тој што со намера да наведе на давање на лажен 

исказ лице кое може да биде повикано како сведок, 
сведок или вештак или да го спречи или да го отежне 
прибавувањето докази или докажувањето во крив-
ичната постапка, во постапка пред суд или друг орган  
кој што води постапка согласно закон ќе се закани дека 
ќе нападне врз животот или телото или имот од пого-
лем обем, лице кое може да биде повикано како сведок, 
сведок или вештак или на нив блиски лица, или со при-
мена на сила, насилство, противправно лишување од 
слобода, со нудење поткуп или на друг начин ќе влијае 
или ќе спречи тоа лице да се појави како лице кое може 
да биде повикано како сведок, сведок или вештак во 
постапката, или ако е повикано како сведок или вештак 
да даде или да не даде исказ во определена смисла,  

ќе се казни со затвор  
од една до пет години. 
(2) Со казната од став (1) на овој член ќе се казни и 

тој што заради одмазда за дадениот исказ на лицето од 
став (1) на овој член  ќе му одземе некое право, ќе го 
малтретира или телесно ќе го повреди. 

(3) Ако поради делото од ставовите (1) и (2) на овој 
член настапиле особено тешки последици за обвинети-
от во кривичната постапка, или на лице од ставот (1) на 
овој член му е нанесена тешка телесна повреда, или де-
лото е сторено спрема заштитен или загрозен сведок 
или нему блиско лице,  

сторителот ќе се казни со затвор  
од една до десет години. 
(4) Ако со делото од ставовите (1)  и (2) на овој 

член, е лишено од живот  лицето од ставот (1) на овој 
член,  

сторителот ќе се казни со затвор  
најмалку десет години или со доживотен затвор. 
(5) Тој што со сила, сериозна закана или со вету-

вање, нудење или давање некаква корист ќе влијае врз 
судија, јавен обвинител или друго службено лице или 
адвокат да презема или да не презема со закон предви-
дени дејствија во постапка пред суд или друг орган 
надлежен за водење постапка уредена со закон спро-
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тивно на неговата службена или адвокатска должност и 
овластувања, или ќе го спречува во вршењето такви 
дејствија,  

ќе се казни со затвор  
од една до десет години. 
(6)  Ако во вршењето на делото од ставот (5) им е 

нанесена телесна повреда на лицата од наведениот став 
или на нив блиски лица,  

сторителот ќе се казни со затвор  
од најмалку четири години. 
(7)  Ако во вршењето на делото од ставот (5) им е 

нанесена тешка телесна повреда на лицата од наведе-
ниот став или на нив блиски лица,  

сторителот ќе се казни со затвор  
од најмалку пет години. 
(8) Со казната од ставот (5) на овој член ќе се казни 

службено или одговорно лице што ќе одбие или неосно-
вано одлага извршување наредба или врз закон заснова-
но барање на суд, јавен обвинител или друг надлежен 
орган или адвокат за прибирање, чување или доставува-
ње писмена, документи или предмети, или со намера да 
го спречи или отежне докажувањето прикрива, униш-
тува, фалсификува или на друг начин прави неупотреб-
ливи писмена, документи или предмети што може да по-
служат како доказ во постапка пред суд или друг орган 
надлежен за водење на постапка уредена со закон. 

(9) Ако делото од ставот (8) на овој член е сторено во 
претходна кривична постапка или во кривична постапка,  

сторителот ќе се казни со затвор  
од четири до десет години. 
(10) Ако делото од ставовите (8) и (9) на овој член 

го стори правно лице, ќе се казни со парична казна. 
(11) Под условите определени во член 38-б од овој за-

коник, за кривичното дело од овој член, судот на сторите-
лот ќе му изрече забрана за вршење на професија, дејност 
или должност во траење од една до десет години. 

(12) Обидот за делото од овој член е казнив.“ 
 

Член  28 
Во членот 369 пред зборот „Тој“ се додава бројот 

„(1)“, а зборовите „една година“ се заменуваат со збо-
ровите „три години“. 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Со казната од став (1) на овој член ќе се казни 

тој што без дозвола на судот ќе објави информација, 
документ или друг податок за постапката, што според 
закон е тајна или е за тајна прогласена со одлука на су-
дот, или ќе објави информација, документ или друг по-
даток за постапката  спрема дете,  во која оштетено е 
дете или во која се одлучува за правата и интересите на 
дете, или одлуките во таквите постапки.“ 

 
Член  29 

По членот 369 се додаваат нов наслов и нов член 
369-а, кои гласат: 

 
„Откривање на идентитет на загрозен или заштитен 

сведок, соработник на правда или жртва која се јавува 
во својство на сведок 

 
Член 369-а 

(1) Тој што неовластено на друг ќе му соопшти, 
стори достапни, предаде или објави податоци за иден-
титет или податоци кои можат да овозможат открива-
ње на идентитетот на заштитен сведок вклучен во 
програма за заштита на сведоци, лице за кое е започна-
та постапка за вклучување во програма за заштита на 

сведоци или за примена на процесни мерки за заштита 
согласно закон,  или ќе преземе друго дејствие заради 
откривање на податоци за идентитетот на тоа лице или 
негово пронаоѓање,  

ќе се казни со затвор од една до пет години. 
(2) Ако лицето од ставот (1) на овој член чиј што иден-

титет е откриен или нему блиско лице било тешко телесно 
повредено или му биле одземени или ограничени други не-
гови права или за него настапиле други тешки последици,  

сторителот ќе се казни со затвор најмалку четири 
години. 

(3) Со казната од ставот (2) на овој член ќе се казни 
и сторителот што со откривањето на идентитетот на 
лицето ќе спречи или значително отежне водење на 
кривична постапка за кривични дела за кои е предвиде-
на казна затвор од пет години или потешка казна. 

(4) Ако поради откривањето на идентитетот на ли-
цето од ставот (1) на овој член настапила смрт на него 
или нему блиско лице,  

сторителот ќе се казни со казна затвор од најмалку 
десет години или доживотен затвор.“ 

 
Член  30 

Насловот на членот 375 и членот 375 се бришат. 
 

Член  31 
Во член 386 во ставот (5) по зборот „член“ се дода-

ваат зборовите: „е сторено од омраза или“. 
 

Член 32 
Во член 400 ставот (2) се менува и гласи: 
„(2)  Тој што дејствијата од ставот (1) на овој член ќе ги 

стори од омраза или со извршување на дејствијата од ста-
вот (1) на овој член ќе оскверни два или повеќе гроба, ќе се 
казни со парична казна или со затвор до три години“. 

 
Член 33 

Во членот 407-а ставот (2) се менува и гласи: 
 „(2) Ако негирањето, минимизирањето, одобрув-

ањето или оправдувањето е сторено со намера за пот-
тикнување омраза, дискриминација или насилство про-
тив некое лице или група на лица поради нивната раса, 
боја на кожа, националност, етничко потекло, религија 
или уверување, ментална или телесна попреченост, п-
ол, родов идентитет, сексуална ориентација и полит-
ичко уверување, сторителот  

ќе се казни со казна затвор  
најмалку четири години.“ 
 

Член  34 
Во член 418-а во ставот (4) зборот „осум“ се заме-

нува со зборот „пет“. 
По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:  
„(7) Нема да се казни жртвата на трговија со луѓе 

која била принудена да стори кривично или друго каз-
ниво дело додека била жртва, а кое е непосредно пов-
рзано со нејзината положба на жртва.“ 

Ставот (7) станува став (8). 
 

Член  35 
Во член 418-б во ставот (3) зборот „осум“ се заме-

нува со зборот „пет“. 
Во ставот (5) зборот „десет“ се заменува со зборот 

„пет“. 
Во ставот (6) по зборот „одземаат“ точката се заме-

нува со запирка и се додаваат зборовите „согласно чле-
нот 100-а од овој законик.“ 
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Член 36 
Во член 418 – г по ставот (7) се додава нов став (8), 

кој гласи: 
„(8) Нема да се казни дете – жртва на трговија со 

луѓе во случаите во кои законот предвидува казнување 
НА дете, кога сторителот на кривичното дело го при-
нудил да стори кривично дело, ако таквото неговото 
постапување е непосредна последица на неговата  по-
ложба  на жртва.“ 

Ставовите (8) и (9) стануваат ставови (9) и (10). 
 

Член 37 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат членот 42 од Законот за заштита 
на сведоци („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 38/2005, 58/2005 и 71/18) и членовите 59 и 
60 од Законот за акцизите („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ брoj 32/2001, 50/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 
34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 43/14, 167/14, 188/14, 
129/15, 154/15, 192/15, 23/16, 171/17 и 120/18). 

 
Член 38 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN  E KODIT 

PENAL 
 

Neni 1 
Në Kodin penal ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maq-

edonisë" numër 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 
81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114 /2009, 
51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/-
14, 27/14, 28/14, 115/14, 132/14, 160/14, 199/14, 199/14, 
196/15, 226/15 dhe 97/17), në nenin 39 pas paragrafit (2) 
shtohet paragraf i ri (3), si vijon:  

"(3) Gjatë përcaktimit të dënimit gjykata në mënyrë të 
veçantë do mbajë llogari për veprimin e përgjithshëm të 
dënimit dhe pasojat e tij mbi personalitetin e kryerësit dhe 
nevojat për risocializim të tij.". 

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon: 
"(4) Kur gjykata ia përcakton dënimin  kryerësit për 

vepër penale të kryer në kthim, në veçanti do të ketë 
parasysh nëse vepra e  mëparshme është e llojit të njëjtë si 
edhe vepra e re, nëse veprat janë kryer nga të njëjtat motive 
dhe sa kohë ka kaluar nga dënimi i mëparshëm, 
respektivisht nga dënim i vuajtur ose i falur.". 

Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon: 
"(6) Nëse gjykata nuk e zbaton dispozitën nga paragrafi 

(5) i këtij neni, është e detyruar t’i arsyetojë shkaqet e 
vendimit të tillë." 

Paragrafi (6) bëhet paragraf (7). 
 

Neni 2 
Neni 40 ndryshohet si vijon: 
"Gjykata mund kryerësit t'ia përcaktojë dënimin nën  

kufirin e  përcaktuar me ligj ose të zbatojë lloj më të lehtë 
të dënimit kur: 

1) ligji parasheh se kryerësi mund të dënohet më lehtë, 
2) do të konstatojë se ekzistojnë rrethana lehtësuese të 

cilat sugjerojnë se edhe me dënimin e zvogëluar mund të 
arrihet qëllimi i dënimit ose  

3) gjatë miratimit të aktgjykimit në bazë të 
marrëveshjes së prokurorit publik dhe të dyshuarit.". 

 
Neni 3 

Në nenin 122 pas paragrafit (40) shtohen dy paragrafë 
të rinj (41) dhe (42), si vijojnë: 

"(41) Me dhunë ndaj fëmijës përveç dhunës nga para-
grafi (21) të këtij neni nënkuptohet edhe dhunë psikike, 
dhunë përmes internetit, dhunë nga bashkëmoshatarë, si 
dhe përgjimi dhe ndjekja e fëmijës. 

(42) Si vepër nga urrejtja e paraparë në mënyrë të prerë 
me dispozitat e këtij Kodi, konsiderohet vepra penale 
kundër personit fizik ose juridik dhe personave të lidhur 
me to ose pronës që është kryer tërësisht ose pjesërisht për 
shkak të karakteristikës reale ose të supozuar (imagjinare, e 
përfytyruar) ose lidhshmëri të  personit sa i përket racës, 
ngjyrës së lëkurës, nacionalitetit, origjina etnike, religjionit 
ose bindjes, aftësisë së kufizuar mendore ose fizike, 
gjinisë, identitetit gjinor, orientimit seksual dhe bindjes 
politike.". 

 
Neni 4 

Në nenin 123 paragrafi (2) në pikën 4) pas fjalës "urre-
jtja" vihet presje dhe shtohen fjalët: “nga urrejtja".  

 
Neni 5 

Në nenin 130 pas paragrafit (2)  shtohet paragraf i ri 
(3), si vijon: 

“(3) Me dënimin nga paragrafi (2) të këtij neni do të 
dënohet ai që veprën do ta kryejë nga urrejtja.". 

Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafë (4) dhe (5).  
 

Neni 6 
Në nenin 131 në paragrafin (2) pas fjalës "dhunë" 

shtohen fjalët: “ose nga urrejtja".  
 

Neni 7 
Ne nenin 139 ne paragrafin (2) pas fjalës "dhunë" 

shtohen fjalët: “ose nga urrejtja".  
 

Neni 8 
Ne nenin 140 ne paragrafin (2) pas fjalës "dhunë" 

shtohen fjalët: “ nga urrejtja, ose ndaj fëmijës,". 
 

Neni 9 
Në nenin 142 në paragrafin (2) pas fjalës "dëmtuari" 

shtohen fjalët: “ose vepra është kryer nga urrejtja". 
 

Neni 10 
Në nenin 144 në paragrafin (2) pas fjalës "dhunë" 

shtohen fjalët: “ose nga urrejtja".  
 

Neni 11 
Ne nenin 155 në paragrafin (2) pas fjalëve: "paragrafi 

1" shtohen fjalët: “ të këtij neni është kryer nga urrejtja 
ose". 

 
Neni 12 

Në nenin 186 në paragrafin (3) pas fjalës "mënyrë" 
shtohen fjalët: “ose nga urrejtja". 

 
Neni 13 

Në nenin 187 në paragrafin (3) pas fjalës "mënyrë" 
shtohen fjalët: “ose nga urrejtja". 


