
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE  PEJË 

OSNOVNI SUD PEĆ – BASIC COURT  PEJA 

 

P.nr.207/16 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – Departamenti për krime të rënda, Kryetari i trupit 

gjykues-gjyqtari Sami Sharaxhiu, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Lulavere Mala, në çështje 

juridiko penale ndaj të akuzuarës H.K. nga Peja, për shkak të veprës penale, përdorim i armës apo 

mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par. 2  të KPK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 

Pejë – Departamenti  për krime të rënda, PP.nr.221/2016 të dt. 03.10.2016, në shqyrtim gjyqësorë të 

mbajtur në prezencën e Prokurorit të shtetit Haxhi Sinanaj, të akuzuarës H.K dhe mbrojtësit të saj 

sipas detyrës zyrtare Av.M. H. si dhe të dëmtuarve I.K. nga Peja dhe M. B. nga Fsh. R., K. Pejë, me 

dt.22.02.2017 muar dhe publikisht shpall këtë: 

A K T GJ Y K I M  

E akuzuara H.K, e lindur me dt...., në fsh. I K. R, R. e M të Z, ndërsa jeton në P, në rrugën “.... pn, e 

bija e J. dhe U. e gjinisë Z, ka të kryer tri klasë të shkollës ..., me profesion ..., e ..., e gjendjes së .... 

ekonomike, e njohur sipas nr. per.........., Boshnjake , Shtetas i Republikës së Kosovës, gjendet në liri. 

ËSHTË FAJTORE 

Për shkak se : 

Me datën 08.07.2016, rreth orës 16.50 në Pejë, në Rr.“Mustafë Abazi”,në Pejë, me dashje përdorë 

armën apo mjetin e rrezikshëm në mënyrë kërcënuese dhe frikësuese në dëm të dëmtuarës M.B., në 

atë mënyrë që pasi e dëmtuara së bashku me motrën e saj, këtu dëshmitaren I.K. kishin shkuar për 

vizitë tek vëllai i tyre këtu bashkëshorti i të pandehurës H., dëshmitari F.K., ashtu që me të hyrë 

brenda në shtëpi, pas një fjalosje në mes të dëshmitarit  F. dhe të pandehurës lidhur me ardhjen e 

motrave të tij, kjo e fundit futet brenda në shtëpi, merr “ Sprejin” ku pasi që kthehet, kapë për krahu 

të dëmtuarën M. duke kthyer kah vetja, me ç rast më pas ia hedh sprejin në sy dhe në vesh. 

- me çka ka kryer vepër penale, përdorim i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 par. 2  

të KPK-së. 



Faqe 2 nga 3 

 

Andaj gjykata konform nenit 2 ,4 ,7,8 ,41 nenit 42 par.1 pika 1.1 dhe 1.3, nenit 43 par 1.pika 1.2, dhe 

1.3, nenit 46, nenit 49 par. 1, pika 1.1., nenit 50, 51, 52,nenit 62 par. 1, dhe 2, pika 2.6, si dhe nenit 

375 par.2, të KPK-së.  të akuzuarën e gjykon me : 

 

 

DËNIM ME GJOBË 

Ashtu që ia përcakton dënimin me gjobë në shumë prej 150 (një qind e pesëdhjetë) €, e të cilin dënim 

e akuzuara nuk do ta paguaj nëse në afat prej një (1) viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale, si dhe : 

DËNIM ME BURG 

Ashtu që ia përcakton dënimin me burg në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajsh e të cilin dënim e akuzuara 

nuk do ta vuaj nëse në afat prej 1 (një) viti nuk kryen ndonjë vepër tjetër penale. 

Konform nenit 62 par.1. dhe 2 nën par.2.6, të KPPK-së, të akuzuarës i shqiptohet dënimi plotësues 

me të cilën  Spreji si mjet me të cilin është kryer vepra penale, KONFISKOHET. 

Obligohet e akuzuara që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor, gjykatës të ia paguaj shumën 

prej 20 € (njëzet euro) në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

Për realizimin e kërkesës pasurore-juridike  palët e dëmtuara udhëzohen në kontest të regullt juridiko-

civil. 

A   r  s  y e  t i  m 

PTHDKR në Pejë, kundër të akuzuarës H.K. nga Peja, ka ngritur aktakuzë, për shkak të  veprës 

penale , përdorimi i armës apo i mjetit të rrezikshëm, nga neni 375 par. 2. të KPK-së , me propozim 

që të caktohet shqyrtimi gjyqësorë dhe pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësorë, e akuzuara të shpallet 

fajtore, të dënohet sipas ligjit dhe të obligohet në paguarjen e shpenzimeve të procedurës penale si 

dhe arma me të cilën është kryer vepra penale të konfiskohet. 

E akuzuara, në shqyrtimin fillestar, e ka pranuar fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barë dhe 

me këtë rast  gjykata, pasi që prokurori i shtetit, të dëmtuarat si dhe mbrojtësi i të akuzuarës janë 

deklaruar lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarës, e ka aprovuar pranimin e fajësisë nga 

ana e të akuzuarës dhe me këtë rast fare nuk është lëshuar në procedurë të provave. 

Gjykata, duke u nisur nga pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarës si dhe pas shqyrtimit të shkresave 

të lëndës, ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarës H.K, ekzistojnë të gjitha elementet e 

veprës penale, përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm, nga neni 375 par.2 të KPRK-së. 



Faqe 3 nga 3 

 

Gjykata, me rastin e marrjes së vendimit mbi dënimin, konform nenit 75 të KPRK-së, për të 

akuzuarën i ka vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese dhe ato rënduese, si rrethanë lehtësuese  gjykata 

morri për bazë pranimin e fajësisë nga ana e saj, mos durueshmërinë e saj të gjerë tanishme, ndërsa 

gjykata rrethana rënduese për të akuzuarën nuk gjeti dhe për këtë arsye të njëjtës ia shqiptoj dënimin 

sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e bindur thellësisht se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i 

sanksionit penal dhe e akuzuara do të parandalohet që në të ardhmen të kryej ndonjë vepër tjetër 

penale. 

Gjykata, konform nenit 62 par.1. dhe 2. nënpar.2.6, të KPRK-së, të akuzuarës i shqipton dënimin 

plotësues me të cilin Spreji si mjet me të cilin është kryer vepra penale, KONFISKOHET. 

Gjykata, konform nenit 450 par 1 dhe 2, të KPPRK-së të akuzuarën e ka obliguar në paguarjen e 

shpenzimeve të paushallit gjyqësor. 

Andaj, nga sa u tha më lartë, është vendosur sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË - Departamenti për Krime të Rënda  

dt. 22.02.2017, P.nr.207/2016 

Sekretarja juridike      Kryetari i trupit gjykues - Gjyqtari 

Lulavere Mala           Sami Sharaxhiu 

 

UDHËZIM JURIDIK 

Kundër këtij aktgjykimi, është e lejuar ankesa në afat 

prej 15 ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit  

në Prishtinë, e përmes kësaj gjykate. 
 


