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                                                        NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti i Përgjithshëm, në kolegjin penal 

të përbërë nga gjyqtarët Hashim Çollaku, kryetar i kolegjit, Zyhdi Haziri dhe Ferit Osmani, 

anëtarë të kolegjit, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores profesionale Ardianë Morina, në çështjen 

penale kundër të akuzuarve I. K dhe S. K, të dy nga fshati..., Komuna e Ferizajt, për shkak të 

veprës penale Vjedhje pylli, nga neni 358 par.2, në lidhje me nenin 31 të KPRK-së, duke 

vendosur përkitazi sipas ankesës Prokurorit të Prokurorisë Themelore, në Ferizaj- Departamenti 

i Përgjithshëm, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore, në Ferizaj, Dega në 

Shtërpce, P.nr.43/2019, të datës 24.03.2021, në seancën e kolegjit të mbajtur me datë 28.10.2021, 

mori këtë:    

                                                               A K T GJ Y K I M 

 

 I. Me aprovimin e ankesës së Prokurorit të Prokurorisë Themelore, në Ferizaj, 

Departamenti i Përgjithshëm, NDRYSHOHET aktgjykimi i Gjykatës Themelore, në Ferizaj, 

Dega në Shtërpcë, P.nr.43/2019, i datë 24.03.2021, vetëm përkitazi mbi vendimin për dënim, 

ashtu që Gjykata e Apelit e Kosovës, të akuzuarit I. K dhe S. K, për shkak të veprës penale 

Vjedhje pylli, nga neni 358 par.2, në lidhje me nenin 31 të KPRK-së, e për të cilën janë shpallur 

fajtor, të akuzuarit I. K, i shqipton dënim me gjobë në shumë prej 400.oo€ (katërqind euro), si 

dhe të akuzuarit S. K, i shqipton dënim me gjobë, në shumë prej 400.oo€ (katërqind euro). Të 
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akuzuarit obligohen që dënimin me gjobë, ta paguajnë në afat prej 15 ditësh, nga dita e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Nëse të akuzuarit nuk e paguajnë dënimin me gjobë, në 

afatin e caktuar kohor, në pajtim me dispozitën e nenit 43 të KPRK-së, do të zëvendësohet dënimi 

me gjobë në dënim me burg, dhe atë duke llogaritur 20€ të gjobës me 1 (një) ditë burgim.  

          Në pjesët tjera, aktgjykimi mbetet i pa ndryshuar.  

               

A r s y e t i m 

Gjykata Themelore në Ferizaj, Dega në Shtërpce, me aktgjykimin e atakuar, 

P.nr.43/2019, të datës 24.03.2021, të akuzuarit I. K dhe S. K, i ka shpallur fajtor, për shkak të 

veprës penale Vjedhje në pyll nga neni 358 par.2, lidhur me nenin 31 të KPRK-së, për të cilin të 

akuzuarin I. K, i shqipton dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3(tre) muajve, por në bazë të 

nenit 47 par.1 i KPRK-së (04/L-82), dënimi i shqiptuar me burgim me pajtim me të akuzuarin 

zëvendësohet me dënim me gjobë prej 100 (njëqind) eurosh. I akuzuari obligohet që dënimin me 

gjobë, ta paguaj në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, në rast të 

mos-pagesës në afatin e caktuar, gjykata dënimin me gjobë do ta zëvendësoj me dënim me 

burgim, ashtu që një ditë burgim do të llogaritet 20 (njëzet) euro. Po ashtu, të akuzuarit S. K i 

shqipton dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, por në bazë të nenit 47 par.1 i 

KPRK-së (04/L-21), dënimi i shqiptuar me burgim me pajtim me të akuzuarin i zëvendësohet 

me dënim me gjobë prej 100 (njëqind) eurosh. I akuzuari obligohet që dënimit me gjobë ta paguaj 

në afat prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Në rast të mos-pagesës në 

afatin e caktuar, gjykata dënimin me gjobë do ta zëvendësoj me dënim me burgim, ashtu që një 

ditë burgim do të llogaritet 20 (njëzet) euro. Të akuzuarit gjithashtu obligohen, që secili veç e 

veç ta paguaj paushallin gjyqësor në shumë prej 20 (njëzet eurosh), në afat prej 15 ditësh, nga 

dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Të akuzuarit obligohen që secili veç e veç ta paguajnë 

shumen prej 30 euro për programin për mbrojtjen e viktimave të krimit, në afat prej 15 ditësh 

nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimit. E dëmtuara Drejtoria për Zhvillim Ekonomik në 

Shtërpcë për realizimin e kërkesës pasurore juridike, është udhëzuar në procedurë civile. 

Kundër këtij aktgjykimi, në afatin ligjor, ankesë ka ushtruar Prokurori i Prokurorisë 

Themelore, në Ferizaj- Departamenti i Përgjithshëm, për shkak të vendimit lidhur me sanksionet 

penale, me propozim që kolegji i Gjykatës së Apelit, ta aprovoj si të bazuar ankesën dhe 

aktgjykimin e ankimuar ta ndryshoj, përkitazi me dënimin e shqiptuar ndaj të akuzuarve I. K dhe 
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S. K, dhe të njëjtëve t’i shqiptoj dënim më të lartë, në proporcion me peshën e veprës penale të 

kryer.  

Prokurori i Apelit, në Prishtinë, me parashtresën PPA/II.nr.1264/2021, të datës 

04.10.2021, ka propozuar që të aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorit të Prokurorisë 

Themelore në Ferizaj- Departamenti i Përgjithshëm, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet 

dhe ndaj të akuzuarve të shqiptohet një dënim më i lartë.  

       Gjykata e Apelit e Kosovës në Prishtinë mbajti seancën e kolegjit, shqyrtoj shkresat e 

lëndës, vlerësoj aktgjykimin e kundërshtuar në kuptim të nenit 394  të KPP, dhe pas vlerësimit 

të pretendimeve në ankesë gjeti se:  

 

  Ankesa është e pjesërisht e bazuar  

 Prokurori i Prokurorisë Themelore, në Ferizaj- Departamenti i Përgjithshëm, e ankimon 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, për shkak të vendimit lidhur me sanksionet penale, 

ndaj dy të akuzuarve, duke pretenduar se matja dhe caktimi i dënimit ndaj të akuzuarve është 

bërë në kundërshtim me dispozitat përkatëse të KPRK-së, KPP-së dhe me Udhëzuesin për 

politikën ndëshkimore, të Gjykatës Supreme të Kosovës, pasi që të pandehurit janë recidivistë të 

veprave të njëjta penale, andaj konsideron se gjykata e shkallës së parë nuk ka shqiptuar një 

dënim të drejtë ndaj të akuzuarit, ne proporcion me veprën penale të kryer, kjo për faktin se 

aktgjykimi i ankimuar nuk përmban të gjitha rrethanat të cilat janë paraparë në nenin 72 paragrafi 

1 nën paragrafi 1.3 të KPRK-së, e që kanë ndikuar në shqiptimin e lartësisë së dënimit, e mbi të 

gjitha, gjykata të akuzuarit iu gjykon vetëm dënim me gjobë, kurse vepra penale për të cilën janë 

shpallur fajtor, parasheh dënim komulativ, përveç dënimit me gjobë edhe dënim me burg, dhe 

krejt në fund, Prokurori i Shtetit, konsideron se dënimi i shqiptuar nuk është i drejtë dhe në 

proporcion me veprën e kryer penale, për shkak se rrethanat lehtësuese të marra parasysh nga 

gjykata, ne mënyrë disproporcionale, kanë ndikuar në matjen apo përcaktimin e një dënimi aq të 

butë ndaj të akuzuarve, e duke i propozuar kolegjit të Gjykatës së Apelit, si më lartë.  

Edhe pse aktgjykimi i shkallës së parë, nuk është ankimuar për shkak të shkeljes esenciale 

të dispozitave të procedurës penale, megjithatë Gjykata e Apelit të njëjtin sipas detyrës zyrtare e  

shqyrtoj edhe në këtë aspekt, konform dispozitës se nenit 394, të KPPK-së, dhe konstatoj se ai 

nuk  përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, si dhe as shkelje të ligjit 

penal, në dëm të të akuzuarve, e të cilat do kishin kushtëzuar anulimin e tij. 
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       Po ashtu, as gjendja faktike nuk ka qenë objekt vlerësimi i kësaj gjykate, ngase në ankesë  

nuk ka mundur të kontestohet, sepse të akuzuarit në shqyrtimin gjyqësor e kanë pranuar fajësinë 

për  të gjitha pikat e akuzës, edhe gjykata është pajtuar me një pohim të tillë, prandaj sipas nenit 

383  par. 2 të KPPK-së, ndaj aktgjykimit që është marrë në bazë të pranimit të fajësisë ose 

marrëveshjes për pranimin e fajësisë, nuk lejohet ankesa për gjendjen e fakteve. Për këtë arsye, 

aktgjykimi i ankimuar u vlerësua vetëm në frymën e pretendimeve ankimore, sa i përket vendimit 

mbi dënimin. 

Duke e shqyrtuar çështjen përkitazi me vendimin për dënimin, Gjykata e Apelit, gjen se 

pretendimet ankimore të Prokurorit, për një dënim më të lartë, janë të bazuara. Gjykata e shkallës 

së parë i ka konstatuar dhe vlerësuar të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në caktimin e llojit dhe 

lartësisë së dënimit, ku si rrethana lehtësuese për të akuzuarit e lartcekur, ka vlerësuar faktin se 

të akuzuarit e kanë pranuar fajësinë për veprën penale për të cilën akuzohen, pendimi i sinqertë 

për kryerjen e kësaj vepre penale, qëndrimi i tyre para gjykatës, premtimi se në të ardhmen nuk 

do të kryejnë asnjë vepër tjetër penale, dhe se nuk ka prova se ata kanë qenë të dënuar më parë.  

Mirëpo, megjithatë vlerësimin e këtillë të rrethanave për matjen e dënimit, si të drejtë, 

dhe krahas rrezikshmërisë së veprës penale të kryer, për të akuzuarit Imri Kosumi dhe Sabit 

Kosumi, nuk e pranon edhe kjo gjykatë, ngase në rastin konkret, nuk janë vlerësuar rrethanat 

rënduese, dhe e njëjta ka pohuar në arsyetim të aktgjykimit të atakuar, se nuk ka gjetur asnjë 

rrethanë rënduese, mirëpo, në bazë të shkresave të lëndës, vërtetohet se ka vend për shqiptimin 

e një dënimi më të ashpër, duke marrë parasysh të gjitha rrethanat e rastit konkret, mënyrën dhe 

rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, mjeti që është përdor, sharra motorike, dëmi i 

shkaktuar, del se me një dënim kaq të butë me gjobë, e që nuk është në proporcion me veprën 

penale të kryer, nuk do të arrihet qëllimi i dënimit, prandaj edhe kolegji i Gjykatës së Apelit, e 

aprovojë ankesën e Prokurorit, si të bazuar, e duke e ndryshuar aktgjykimin e atakuar, e duke iu 

shqiptuar dënim me gjobë të akuzuarve prej 400.oo€, me bindjen se tani ky dënim është në 

proporcion me shkallën e përgjegjësisë penale te të akuzuarve, si ekzekutor dhe me intensitetin 

e rrezikimit apo dëmtimit të vlerës së mbrojtur, e posaçërisht duhet të jetë në funksion të 

preventivës gjeneralë dhe asaj individuale dhe se me dënimin e shqiptuar do të mund të arrihet 

qëllimi i ndëshkimit i paraparë me dispozitën e nenit 38, të KPRK-së.    

Nga sa u tha më lartë konform dispozitës së nenit 403 të KPP-së, u vendos si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi.              
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                                       GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

Departamenti i Përgjithshëm 

           PA1.nr.1249/21, më datë 28.10.2021 

 

 Bashkëpunëtorja profesionale,                 Anëtarët e kolegjit:                        Kryetar i kolegjit,                                                    

      Ardianë Morina                                     Zyhdi Haziri                                 Hashim Çollaku 

      ________________                         ________________                       ________________         

                                                                     Ferit Osmani 

                                                                _________________ 

 

 


