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                                                                                                  PA1.nr.180/19 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, – kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Hashim Çollaku  

kryetar i kolegjit, Ferit Osmani dhe Shqipe Qerimi, anëtarë, me pjesëmarrjen e zyrtarit ligjor 

Shaban Prekalla, në çështjen penale kundër të akuzuarve D.B. nga Podujeva rr.”...”, O.M. nga 

fshati ..., Komuna e Podujevës dhe L.H. nga fshati .... , Komuna e Podujevës për shkak të 

kryerjes në bashkëkryerje të veprës penale Vjedhja e pyllit nga neni 358 par.2 lidhur me  nenin 

31 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me ankesën e të akuzuarit O.M., të paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Podujevë P.nr.817/2014, datë 

29.01.2019, në seancën e kolegjit të mbajtur më 13.03.2019, mori këtë: 

 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

      

            Refuzohet si e pabazuar ankesa e të akuzuarit O.M., kurse aktgjykimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë-Dega në Podujevë P.nr.817/2014, datë 29.01.2019, vërtetohet.  

  

A  r  s  y  e  t  i  m  i 

 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë-Dega në Podujevë me aktgjykimin P.nr.817/2014 datë 

29.01.2019, të akuzuarit D.B., O.M. dhe L.H. i ka shpallur fajtor për veprën penale Vjedhja e 

pyllit nga neni 358 par.2 lidhur me  nenin 31 të KPRK-së, për të cilën i ka shqiptuar  secilit veç e 

veç dënim me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër) muajsh, të cilat dënime nuk do të 

ekzekutohen në afatin prej 1(një) viti , në qoftë se të pandehurit gjatë kësaj kohe nuk do të 

kryejnë vepër të re penale dhe i ka shqiptuar secilit veç e veç dënim me gjobë në shumë prej 200 

€ (dyqind euro), të cilin dënim të akuzuarit obligohen ta paguajnë në afat prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit, në të kundërtën dënimi me gjobë do t’u shndërrohet në dënim 

me burgim duke ju llogaritur për çdo ditë të kaluar në burg shumën prej 20 €. Janë obliguar të 

akuzuarit që ti paguajnë të gjitha shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të 

gjykatës, në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 20 €, ndërsa në emër të taksës për 

kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga 

dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike 

është udhëzuar në kontest të rregullt civilo juridik.  

 

           Kundër këtij aktgjykimi brenda afatit ligjor ankesë ka paraqitur i akuzuari , O.M., dhe atë 

për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe vendimit lidhur me 

sanksionin penal, duke propozuar që Gjykata e Apelit në Prishtinë aktgjykimin e ankimuar ta 
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ndryshoj ashtu që i akuzuari të lirohet nga akuza dhe detyrimi i kompensimit të shpenzimeve të 

procedurës penale në tërësi.  

             

           Prokurori i Apelit, me parashtresën me shkrim PPA/II.nr.200/2019, datë 28.02.2019, ka 

propozuar që të refuzohet si e pabazuar ankesa e të akuzuarit, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të 

vërtetohet.  

 

Gjykata e Apelit, pasi shqyrtoj të gjitha shkresat e kësaj çështje juridiko-penale, studioj 

aktgjykimin e ankimuar në kuptim të nenit 394 të KPPK-së, dhe pas vlerësimeve të 

pretendimeve në ankesë, gjeti se:  

  

Ankesa nuk është e bazuar.  

 

Sa i përket shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale i akuzuari në ankesë 

pretendon se gjykata e shkallës së parë nuk ka vendosur drejtë me rastin e marrjes së këtij 

vendimi ngase në mënyrë të kundërligjshme vendimin e saj e bazon në provë të papranueshme 

dhe i pandehuri O.M. nuk e ka pranuar fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës, me ç ‘rast në 

procesverbalin e seancës shihen qartë kundërthëniet në mes të deklaratave të pandehurve dhe 

aktakuzës për çka krijohet paqartësi dhe dilema. Ndërsa sipas këtij aktgjykimi në njërin anë i 

pandehuri O.M. e pranon fajësinë për të gjitha pikat e aktakuzës, ndërsa në anën tjetër i njëjti 

thotë se ne i kemi prerë vetëm lisa të cilët ia kemi lënë të dëmtuarit në vendin e ngjarjes duke 

shprehur keqardhje dhe duke kërkuar falje për rastin.   

 

Gjykata e Apelit vlerëson se aktgjykimi i gjykatës së shkallës se parë nuk përmban 

shkelje esenciale te dispozitave te procedurës penale, në të cilat thirret i akuzuari në ankesën e tij, 

aktgjykimi i kundërshtuar nuk përmban as shkelje tjera të cilat kjo gjykatë konform dispozitave 

të nenit 394 të KPPK-së i vëren çdo herë sipas detyrës zyrtare e të cilat do të kushtëzonin 

anulimin e tij. Aktgjykimi i shkallës së parë, pra edhe dispozitivi është mjaft i qartë dhe pa 

kundërthënie me vetveten dhe me faktet e cekura në arsyetim. Në arsyetim janë përshkruar në 

mënyrë të qartë elementet inkriminuese të akuzuarit që përbëjnë veprën penale për të cilën i 

akuzuari është shpallur fajtorë, pra mënyra se si i akuzuari ka kryer veprimet inkriminuese me 

datë, vend dhe kohë si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar, veprime këto që përmbajnë 

elementet qenësore të veprës penale për të cilat i njëjti me të drejtë është shpallur penalisht 

përgjegjës dhe i është shqiptuar dënim si në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar. Në këtë 

drejtim aktgjykimi përmban edhe arsye të qarta dhe është bazuar në fakte dhe prova të 

mjaftueshme përkitazi me fajësinë e të akuzuarit. Nuk qëndron pretendimi i të akuzuarit  se 

aktgjykimi i ankimuar përmban shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës penale të 

parashikuara me nenin 384 par.2, pika 1.8 dhe 1.9 të KPPK-së, ku thekson se gjykata nuk ka 

vendosur drejtë me rastin e marrjes së vendimit ngase në mënyrë të kundërligjshme vendimin e 

saj e bazon në prova të papranueshme, si dhe i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë për të gjitha 

pikat e akuzës. Një pretendim i lartcekur i të akuzuarit nuk qëndron ngase sikurse shihet nga 

shkresat e lëndës dhe atë nga procesverbali i shqyrtimit kryesor i datës 29.01.2019, i akuzuari 
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O.M. e ka pranuar fajësinë në të gjitha pikat e aktakuzës dhe ka deklaruar se e pranon fajësinë 

nga aktakuza dhe se është e vërtetë se ne i kemi prerë dy lisa të cilët të njëjtit ia kemi lënë të 

dëmtuarit dhe unë të dëmtuarit në vendin e ngjarjes i kam kërkuar falje  për dëmin që ia kemi 

bërë. Mua më vjen keq për veprën e kryer. Prokurori i shtetit në fjalën e dhënë në shqyrtimin 

fillestar lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve ka deklaruar se pajtohet me 

pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve dhe konsideron se e njëjta është bërë në pajtim të 

nenit 248 të KPRK-së , gjithashtu e njëjta vërteton dispozitivin e aktakuzës si dhe provat në 

shkresa të lendes. Gjyqtari i vetëm gjykues i gjykatës së shkalles së parë ka vërtetuar se të 

akuzuarit e kanë kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë, pranimi i fajësisë u bë 

vullnetarisht nga të akuzuarit, pranimi i fajësisë mbështetet në faktet e çështjes që i përmban 

aktakuza dhe në materialet e prezantuara nga prokuroria e shtetit. Gjykata e shkallës së parë pas 

pranimit të fajësisë nga ana e të akuzuarve, si dhe marrjes së mendimit të palëve, respektivisht 

prokurorit të shtetit, si dhe provave që gjenden në shkresat e lëndëve ka vërtetuar se janë 

përmbushur të gjitha kushtet ligjore të parapara sipas dispozitës së nenit 248 par.1 të KPRK-së 

dhe e aprovoi pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarve në shqyrtimin fillestar.  Sipas kolegjit 

penal të kësaj gjykate, aktgjykimi i shkallës së parë nuk përmban shkelje të dispozitave të 

procedurës penale e në bazë të së cilave kjo gjykatë detyrimisht është dashur ta anuloj, nga kjo 

del se gjykata e shkallës së parë drejtë ka vendosur kur të akuzuarin e ka shpallur penalisht 

përgjegjës si në dispozitivin e aktgjykimit të ankimuar. 

 

Sa i përket vendimit mbi dënimin i akuzuari në ankesë pretendon se gjykata e shkallës së 

parë nuk ka vendosur drejtë sa i përket lartësisë së dënimit i cili është në kundërshtim me 

praktikën gjyqësore dhe nuk ka zbatuar drejt dispozitat ligjore për matjen dhe zbutjen e dënimit, 

siç parashihet me nenet 73,74 dhe 75 të KPRK-së sa i përket lartësisë së dënimit. Po ashtu i 

akuzuari i takon gjendjes së rëndë dhe të vështirë ekonomiko-sociale, i pa punë dhe mbajtës i 

vetëm i familjes me prindër të sëmurë po ashtu me kujdes edhe të familjes së vëllait të ndjerë 

B.M. i cili ka humbur jetën si pasojë e aksidentit të ndodhur me datë 10.12.2018 në fshatin ..., 

Komuna e Podujevës kurse bashkëshortja e tij respektivisht kunata e të akuzuarit nga ky 

aksidentit ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe për përkujdesjen e saj dhe vizitat mjekësore 

ngarkohet i akuzuari si dhe dy fëmijët e tyre. Ndërsa duke u bazuar në këto fakte dënimi i 

shqiptuar është në shpërpjesëtimin me intensitetin e rrezikshmërisë shoqërore të veprës penale 

dhe me  shkallen e përgjegjësisë penale të akuzuarit në rastin konkret kemi të bëjmë me dy lisa të 

prerë të cilët i janë kthyer të dëmtuarit në vendin e ngjarjes, për çka i akuzuari e ka pranuar 

fajësinë, ka shprehur keqardhje dhe pendesë të sinqertë për rastin duke kërkuar falje me 

premtimin se kurrë më nuk do ta përsëris këtë vepër penale dhe në të ardhmen do të jetë shumë 

më i kujdesshëm në raport me ligjin. Konsideroj se ky dënim nuk është në përputhje me qëllimin 

e tij siç është parashikuar me nenin 50 të KPRK-së i cili qëllim tejkalohet në mënyrë serioze me 

këtë aktgjykim dhe gjithashtu i njëjti mund të ndikoj negativisht edhe në përkeqësimin e mëtejmë 

të gjendjes ekonomiko-financiare të të akuzuarit dhe familjes së tij.  

 

Gjykata e Apelit, vlerëson se pretendimet ankimore të të akuzuarit për një dënim më të 

butë, nuk janë të bazuara. Gjykata e shkallës së parë konform dispozitës së nenit 73 të KPRK-së, 
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i ka vlerësuar rrethanat lehtësuese dhe rënduese që ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, me 

ç’ rast si rrethana lehtësuese për të akuzuarit ka marrë për parasysh se gjatë shqyrtimit fillestar e 

ka pranuar në tërësi fajësinë për veprën penale e cila u vihet në barrë, ishin të sinqertë gjatë 

gjykimit dhe shprehen keqardhje për veprimet e tyre për të cilat edhe i kërkon falje gjykatës, 

kanë premtuar se nuk do të përsërisin vepra penale, gjendjen e tyre familjare si dhe gjendjen e 

dobët ekonomiko-sociale, ndërsa si rrethana rënduese për të akuzuarit ka gjetur shkallën e 

përgjegjësisë penalo juridike të akuzuarve, intensitetin e rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së 

mbrojtur në këtë çështje penalo-juridike. Një vlerësim të këtillë të rrethanave relevante për 

matjen e dënimit si të drejtë dhe të ligjshëm e pranon edhe kjo gjykatë dhe vlerëson se dënimi i 

shqiptuar të akuzuarve nga ana e gjykatës së shkallës së parë është i drejtë dhe në pajtim me 

dispozitat ligjore. Rrethanat e pretenduara lehtësuese në ankesën e të akuzuarit, sipas vlerësimit 

të kësaj gjykate nuk janë të asaj rëndësie që të ndikonin në shqiptimin e një dënimi tjetër nga ai 

të cilin e ka shqiptuar gjykata e shkallës së parë, pastaj duke marrë për bazë mënyrën dhe 

rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, si dhe rrethanat tjera të konstatuara nga gjykata e 

shkallës së parë, kjo gjykatë vlerëson se dënimi me gjobë të cilin të akuzuarit ia ka shqiptuar 

gjykata e shkallës së parë është në harmoni me shkallën e përgjegjësisë penale te të akuzuarit si 

ekzekutor dhe me intensitetin e rrezikimit apo të dëmtimit të vlerës së mbrojtur, e posaçërisht 

duhet të jetë në funksion të preventives gjenerale dhe individuale, forcimit të moralit të shoqërisë 

si dhe përgjegjësisë dhe disiplinës së qytetarëve dhe se me dënimin e shqiptuar kryerësi do të 

parandalohet nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, do të bëhet rehabilitimi i tij dhe do të 

ndikoj në përmbajtjen e personave tjerë nga kryerja e veprave penale, kjo gjykatë konsideron se 

me dënimin e shqiptuar të akuzuarit nga gjykata e shkallës së parë do të arrihet edhe qëllimi i 

ndëshkimit i paraparë me dispozitat e neni 41 të KPRK-së.  

 

Nga sa u tha më lartë, e në bazë të nenit 401 të KPPK-së, është vendosur si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

               

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS  

PA1.nr.180/19, datë 13.03.2019 

 

Zyrtari ligjor                                                                                                        Kryetari i kolegjit 

Shaban Prekalla                                                                                                 Hashim Çollaku 

                        

Anëtarët e kolegjit: 

Ferit Osmani 

  Shqipe Qerimi 

 

 


