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PA1.nr.265/2023 

 

 

 

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS, Departamenti i Përgjithshëm – kolegji i përbërë 

nga gjyqtarët Abdullah Ahmeti – kryetar i kolegjit, Ferit Osmani dhe Zyhdi Haziri - anëtarë të 

kolegjit, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore Rrezarta Bala, në çështjen penale ndaj të akuzuarit 

G. S. , nga P, për shkak të veprës penale Vjedhja e pyllit, nga neni 349 par.2, të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës (KPRK-së), duke vendosur sipas ankesës së Prokurorit të Prokurorisë 

Themelore në Prizren, e ushtruar kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prizren, 

P.nr.59/2020, datë 27.01.2023, në seancën e kolegjit të mbajtur më datë 16.03.2023, mori këtë:  

 

A K T V E N D I M  

 

  Me aprovimin e ankesës së Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren e sipas 

detyrës zyrtare, aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren, P.nr.59/2020, datë 27.01.2023, 

anulohet dhe lënda i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe vendim. 

 

A r s y e t i m  

 

Gjykata Themelore në Prizren, me aktgjykimin P.nr.59/2020, datë 27.01.2023, të 

akuzuarin G. S.  e ka shpallur fajtor për shkak të veprës penale Vjedhja e pyllit, nga neni 349 

par.2, të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK-së) dhe e ka gjykuar me dënim burgu në 

kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve dhe dënim me gjobë në shumën prej 300 (treqind) €. Dënimi me 

burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve, në bazë të nenit 44 të Kodit Penal të Republikës së 

Kosovës 06/L-074 (KPRK), me pëlqimin e akuzuarit, zëvendësohet me dënim me gjobë në 

shumë prej 500  (pesëqind) €. Në kuptim të nenit 76 të KPK-së, të akuzuarit i shqiptohet dënim 
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unik me gjobë në shumën prej tetëqind (800) €, të cilën shumë i akuzuari duhet ta paguaj në afat 

prej 15 ditë, nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. Nëse i akuzuari nuk dëshiron apo nuk 

mund të paguaj dënimin me gjobë gjykata mund ta zëvendësoj dënimin me gjobë me dënim me 

burgim, ashtu që për çdo 20 (njëzet) € do ti caktohet 1 (një) ditë burgu. E dëmtuara, për realizimin 

e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt civil. Është obliguar i akuzuari që 

të paguaj shpenzimet e procedurës penale dhe atë në emër të paushallit gjyqësor shumën nga 20 

(njëzet) €, në emër të kompensimit të viktimave të krimit duhet të paguaj shumën prej 30 

(tridhjetë) €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë ka paraqitur :  

Prokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, për shkak të vendimit mbi sanksionin 

penal, nga neni 387 par.1 të KPP-së, me propozim që Gjykata e Apelit e Kosovës, të e ndryshojë 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë dhe të akuzuarit të i shqiptojë dënim më të lartë. 

Përgjigje në ankesën e Prokurorit ka ushtruar mbrojtësi i të akuzuarit G. S.  av. Avni 

Berisha, me propozim që të vërtetohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë, ndërsa ankesa e 

prokurorit të hudhet poshtë si të pa bazuar ligjërisht.  

 Prokuroria e Apelit e Kosovës, me parashtresën PPA/II.nr.305/23, datë 27.02.2023, ka 

propozuar që të aprovohet si e bazuar ankesa e Prokurorisë Themelore në Prizren, ashtu që 

aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe të akuzuarit të i shqiptohet dënim më i lartë, ndërsa të 

refuzohet si e pa bazuar përgjigjja në ankesën e prokurorit.  

 Kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës, pasi mbajti seancën e kolegjit, shqyrtoj 

shkresat e lëndës, vlerësoj pretendimet ankimore dhe analizoj aktgjykimin e ankimuar në kuptim 

të nenit 394 paragrafi 1 të Kodit të Procedurës Penale (KPP), konstatoj se :  

 - Me rastin e ankesës së Prokurorit e sipas detyrës zyrtare, aktgjykimi i ankimuar 

anulohet si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 Me rastin e ankesës së Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren dhe sipas detyrës 

zyrtare, kolegji penal i Gjykatës së Apelit të Kosovës duke u përkujdesur sipas detyrës zyrtare 

për shkelje esenciale të karakterit absolut  konform të dispozitës së nenit 394 par.1 dhe 2 të KPP-

së, gjeti se aktgjykimi i ankimuar është i përfshirë në shkelje esenciale konform të dispozitës së 

nenit 384 par.2 pika 2.7 e lidhur edhe me dispozitën e nenit 369 të KPP-së si dhe shkelje të ligjit 

penal në dëm të të akuzuarit. Me dispozitën e nenit 394 par.2 të KPP-së përcaktohet se “kur 

paraqitet ankesë në dëm të të akuzuarit, gjykata shqyrton sipas detyrës zyrtare nëse është bërë 

shkelje lidhur me sanksionin penal sa i përket llojit të sanksionit që parashihet me ligj. Gjykata 

sipas detyrës zyrtare gjithmonë shqyrton nëse është shkelur ligji penal në dëm të të akuzuarit”. 

Nga dispozitivi i dispozitivit të ankimuar, në fakt në pjesën e shqiptimit të sanksionit penal 

gjykata e shkallës së parë të akuzuarit për veprën penale Vjedhja e pyllit, nga neni 349 par.2, të 

Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK-së) konform të dispozitave përkatëse ligjore i ka 

shqiptuar dënim kumulativ dhe atë dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve dhe 

dënim me gjobë në shumë prej 300 (treqind) € dhe dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 
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(tre) muajsh konform të dispozitës së nenit 44 të KPRK-së me pëlqimin e të akuzuarit ia ka 

zëvendësuar me dënim me gjobë në shumë prej 500 (pesëqind) € e i cili dënim do të ekzekutohet 

në afat prej 15 ditësh, nga plotfuqishmëria e aktgjykimit. Në kuptim të nenit 76 të KPRK-së i 

është shqiptuar dënim unik me gjobë në shumë prej pesëqind (800) € e të cilën shumë i akuzuari 

është obliguar ta paguaj në afat prej 15 ditësh nga plotfuqishmëria e aktgjykimit. Pastaj me rastin 

e obligimit për pagesën e shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit gjyqësor, në 

dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar gjykata i ka obliguar të akuzuarit që të i paguajnë 

shpenzimet e procedurës penale dhe atë: në emër të paushallit gjyqësor secili veç e veç shumën 

nga 20 (njëzet) €, në emër të kompensimit të viktimave të krimit secili veç e veç shumën prej 

nga 30 (tridhjetë) €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga plotfuqishmëria e aktgjykimit. Me 

dispozitën e nenit 369 par.4 të KPP-së parashihet, “kur i akuzuari është dënuar dispozitivi i 

aktgjykimit përfshin të gjitha të dhënat e nevojshme të parapara në nenin 364 të këtij kodi...”, 

dispozita e nenit 364 par.1 të nënpar.1.1 të KPP-së, parasheh “veprën penale për të cilën shpallet 

fajtor së bashku me faktet dhe rrethanat që përbëjnë figurën e veprës penale si dhe faktet dhe 

rrethanat nga të cilat varet zbatimi i dispozitës përkatëse të kodit penal”, me paragrafin 2 

nënpar.2.1 parashihet “dënimin e shqiptuar të akuzuarit duke përfshirë edhe dënimin alternativ 

nga Kodi Penal ose lirimin nga dënimi”. Me paragrafin 1 nënpar.1.4 të dispozitës së nenit 364 të 

KPP-së parashihet se “vendimit për shpenzimet e procedurës penale....”. Siç shihet nga shkresat 

e lëndës, konkretisht nga aktgjykimi i ankimuar-dispozitivi i tij, në pjesën e shqiptimit të 

sanksionit penal dispozitivi në pjesën dënuese ku është shqiptuar sanksioni penal (dënimi 

kumulativ) fillimisht drejtë i ka përcaktuar dënim kumulativ dhe atë dënim me burgim në 

kohëzgjatje prej 3 (tre) muajsh dhe dënimin me gjobë në shumë prej 300 (treqind) €, mirëpo me 

rastin e shqiptimit të dënimit unik me gjobë konform të dispozitës së nenit 76 të KPRK-së, 

gjykata e shkallës së parë sipas vlerësimit të Kolegjit Penal të kësaj gjykate gabimisht të 

akuzuarit i ka shqiptuar dënim unik me gjobë dhe atë në shumë prej pesëqind (800) €, në këtë 

mënyrë një dispozitiv i tillë është i pa kuptueshëm, kontradiktor dhe i pa ekzekutueshëm, në fakt 

nuk dihet se të akuzuarit a i ka shqiptuar dënim unik me gjobë në shumë prej 500 (pesëqind) € 

apo 800 (tetëqind) € dhe në këtë mënyrë një aktgjykim i tillë është i pa ekzekutueshëm. Po ashtu 

sipas vlerësimit të Kolegjit Penal të kësaj gjykate edhe pse kemi të bëjmë vetëm me një të 

akuzuar, në dispozitiv të aktgjykimit të ankimuar, del se janë dy të akuzuar duke i obliguar secilin 

veç e veç të paguajnë shumën prej nga 20 (njëzet) € në emër të paushallit gjyqësor si dhe shumën 

prej nga 30 (tridhjetë) € secili veç e veç në emër të kompensimit të viktimave të krimit. Një 

mënyrë e tillë e obligimit të të akuzuarit për pagesën e shpenzimeve të procedurës dhe paushallit 

gjyqësorë është në kundërshtim me dispozitën përkatëse ligjore, kontradiktor i pa kuptueshëm 

dhe i pa ekzekutueshme. Në këtë mënyrë, sipas vlerësimit të kolegjit penal të Gjykatës së Apelit 

të Kosovës këto përbëjnë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të karakterit 

absolut e të cilat aktgjykimin e ankimuar e bënë juridikisht të paqëndrueshëm dhe të cilat 

domosdoshmërisht edhe kanë kushtëzuar anulimin e aktgjykimit në fjalë, ngase këto shkelje nuk 

kanë mundur që të evitohet me ndryshimin e aktgjykimit të ankimuar nga ana e kolegjit penal të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës. 

 Duke u bazuar në të gjitha këto shkelje të evidentuara, kolegji penal i Gjykatës së Apelit 

të Kosovës vendosi që ta anuloj aktgjykimin e ankimuar dhe çështja t’i kthehet gjykatës së 

shkallës së parë për rigjykim dhe vendim. 
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 Në rigjykim gjykata e shkallës së parë të evitoj shkeljet e lartë cekura dhe më pas po që 

se i akuzuari nuk e pranon fajësinë të i administroj provat një nga një, të njëjtat të i vlerësoj një 

nga një dhe në lidhmëri njëra me tjetrën dhe më pas të nxjerr vendim të drejtë dhe të ligjshëm.  

 Meqë aktgjykimi i ankimuar është anuluar sipas detyrës zyrtare për shkak të shkeljeve 

esenciale të dispozitave të procedurës penale, atëherë ankesa e Prokurorit tani për tani është 

jolëndore. 

 Duke u bazuar në këto që u cekën më lart dhe në bazë të nenit 402 të KPP, është vendosur 

si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PA1.nr.265/2023, më datë 16.03.2023 

 

Zyrtare ligjore                                                                                         Kryetari i kolegjit  

Rrezarta Bala                                                                                                Abdullah Ahmeti 

          Anëtarët e kolegjit:    

Ferit Osmani 

 

Zyhdi Haziri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


