
P.nr. 42/18 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NE PRIZREN - DEGA NE DRAGASH, nga gjyqtari Sabaheta 

Kurteshi, me sekretaren juridike Senida Nuri - punëtore e kësaj gjykate, në lëndën penale kundër të 

akuzuarit  A. M. nga fsh..., Perfektura Kukës me mbrojtës av. M. S.  nga Dragashi, i akuzuar sipas 

aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren PP/II.nr. 964/18 të dt.16.04.2018, me kërkesë për 

caktimin e paraburgimit,  për shkak të veprës penale kalimi i  paautorizuar i vendkalimeve kufitare ose i 

vijës kufitare nga neni 146 par.1 i Kodit Penal të Kosovës, në prezencën e  përfaqësuesit të Prokurorisë  

Themelore në Prizren – Prokurori i shtetit  Elfete Purova, të pandehurit  A. M.,  me dt. 16.04.2018, mori 

dhe shpalli këtë:  

A K T GJ Y K I M 

I  Akuzuari : 

A. M., i lindur me dt..., në fsh..., Perfektura Kukës, nga i ati M., e ëma Z., i  martuar,  ka të kryer 

shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, me përkatësi Kombëtare Shqiptare , Shtetas i R. së 

Shqipërisë. 

ËSHTË FAJTOR 

 Se me datën 15.04.2018, rreth orës 10:00 minuta, i pandehuri është hasur në territorin e 

Kosovës nga patrulla policore për mbikëqyrjen e kufirit në Dragash, pikërisht në mes të fshatit R. – K., 

Komuna e Dragashit, duke kaluar në mënyrë ilegale nga territori i Shqipërisë për në Kosovë, jashtë 

vendkalimit të autorizuar, pikës kufitare, me ç ‘rast i njëjti  është ndalur nga data 15.04.2018 në ora 

10:00 min. në Qendrën e ndalimit Stacioni Policor në Dragash. 

Këso dore ka kryer veprën penale, kalim i paautorizuar i vendkalimeve kufitare ose i vijës 

kufitare nga neni 146 par 1. të Kodit Penal të Kosovës.  

 Andaj, gjykata në mbështetje të nenit 2,4,6,41,42,43,46,  73,74,75 të KP-së si dhe nenit 365. të 

KPP-së, të akuzuarit  A. M. i shqipton :  

DËNIMIN 

 ME TË HOLLA  

Në shumë prej  150,00 € (njëqindë e pesëdhjetë euro) të cilin dënim do ta paguajnë përmes 

llogarisë rrjedhëse të kësaj gjykate, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi, 

po që se dënimin me gjobë  të pandehurit nuk e paguajnë në afatin e caktuar i njëjti dënim  me ketë 

Aktgjykim  zëvendësohet me dënim me burgim  dhe atë prej  nga 8 ditëve burg, duke llogaritur 20,00 €, 

në një ditë burgu. 

Në këtë dënim i llogaritet dhe koha e kaluar në ndalje nga data 15.04.2018 duke filluar në ora 

10:00 min. 

I akuzuari  OBLIGOHET që të paguaj  në emër të paushallit gjyqësor të paguajnë  shumën prej 

nga 30,00 € dhe taksën gjyqësore në shumë prej 30,00 € në emër të kompensimit të viktimave të krimit, 



 
 
në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi, nën kërcënimin  të ekzekutimit të 

dhunshëm.  

A r s y e t i m 

Prokurorisë Themelore në Prizren pranë kësaj gjykate ka parashtruar aktakuzën kundër  të 

akuzuarit A. M. nga fsh..., Kukës, i akuzuar sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren 

PP/II.nr.964/18 të dt. 16.04.2018 me kërkesë për caktimin e paraburgimit, për shkak të veprës penale 

kalimi i pa autorizuar i vendkalimeve kufitare ose i vijës kufitare nga neni 146 par 1 i Kodit Penal të 

Kosovës. 

Kjo gjykatë ka caktuar seancën dëgjimore lidhur me kërkesën e caktimit të paraburgimit dhe 

shqyrtimin fillestar  me dt. 16.04.2018. Gjykata sipas detyrës zyrtare të akuzuarit i ka caktuar mbrojtësin 

përmes Odës së Avokatëve të Kosovës av. M. S.  nga Dragashi. 

I akuzuari në seancën dëgjimore e ka pranuar fajësinë për veprën penale qe i ngarkohet dhe në 

pëlqim të prokurorit të shtetit i cili heqë dorë nga caktimi i paraburgimit gjykata këtë seancë e ka 

konvokuar në shqyrtimin fillestar. 

Në shqyrtimin fillestar i akuzuari njoftohet me të drejtat e tija e posaçërisht rreth pranimit të 

fajësisë e cila është rrethanë lehtësuese e që pranimi i fajësisë do të ndikoj në  caktimin e lartësisë së 

dënimit. 

Mbrojtësi i të akuzuarit pajtohet me deklaratën e të akuzuarit rreth pranimit të fajësisë për 

veprën penale qe i ngarkohet dhe deklarohet si në proces. 

Përfaqësuesi i Prokurorisë Themelore në Prizren Prokurori i Shtetit  nuk e kundërshton pranimin 

e fajësisë nga të akuzuarit  në shqyrtimin fillestar dhe jep pëlqimin.   

Gjykata në shqyrtimin fillestar të datës 16.04.2018  ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

Se me datën 15.04.2018, rreth orës 10:00 minuta, i pandehuri është hasur në territorin e 

Kosovës nga patrulla policore për mbikëqyrjen e kufirit në Dragash, pikërisht në mes të fshatit R. – K., 

Komuna e Dragashit, duke kaluar në mënyrë ilegale nga territori i Shqipërisë për në Kosovë, jashtë 

vendkalimit të autorizuar, pikës kufitare, me ç ‘rast i njëjti  është ndalur. 

Gjykata këto fakte i ka pranuar nga vet pranimi i të akuzuarit, i cili në shqyrtimin fillestar, 

vullnetarisht e ka pranuar fajësinë ku dhe Prokurori i Shtetit ka jep dhe pëlqimin për pranimin e fajësisë 

nga ana e të akuzuarit . Gjatë pranimit të fajësisë gjykata sipas detyrës zyrtare konform dispozitave  

ligjore  të KPP-së, nuk ka gjetur se ekziston ndonjë prove e pa pranueshme, po ashtu gjykata në tërësi  ka 

vërtetuar se të akuzuarit pas pranimit të vullnetshëm të fajësisë së tij, aj e ka kuptuar natyrën dhe 

pasojat e pranimit të fajit për veprën penale e cila i vihet në barrë, ky pranim nga ana e të akuzuarit 

është bërë në mënyrë të pa kushtëzuar dhe të vullnetshme nga se pranimi i fajit mbështetët në faktet e 

çështjes që  përmban aktakuza, sepse i akuzuari  prej fillimit të procedurës kundër tij e gjatë  shqyrtimit 

fillestar është njoftuar me të gjitha provat si :Kallëzimin penal dhe  raportin policor të oficerit  me nr. 

2018-YWD-05 të datës 15.04.2018 si dhe provat tjera bashkangjitur aktakuzës.  

 Po ashtu gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit është bërë 

në pajtim me dispozitat e nenit 246 të KPP-së, se nuk ekziston as një nga arsyet dhe kushtet për hedhjen 

e aktakuzës dhe pushimin e procedurës penale të paraparë si në nenin 248 të KPP-së, dhe nga faktet e 



 
 
çështjes qe i përmban  akuza, gjykata ka ardhur në përfundim  se në veprimet e të akuzuarve  provohen 

të gjitha elementet e qenies se veprës penale të përshkruar si në nën I/. të diapozitivit  të këtij 

aktgjykimi ,kalimi i paautorizuar i vendkalimeve  kufitare ose vijës kufitare nga neni 146 par.1 i Kodit 

Penal të Kosovës, andaj dhe gjykata ka vendosur që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta gjykoj  me dënim 

me të holla  e ketë në bazë të Ligjit, e më par në tërësi duke vërtetuar përgjegjësin penale juridike të 

akuzuarit.  

Gjykata gjatë marrjes se vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit ka vlerësuar të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe renduese të parapara si në nenin 73 të KPK-së, të cilat ndikojnë qe ndaj të akuzuarit 

gjykata të merr dënim më të but e këtë duke marr parasysh se i akuzuari ka pas qëndrim të jetë korrekt, 

faktin se e ka pranuar veprën penale e kjo nën kupton edhe pendimin e tij për kryerjen e veprës penale, 

është mbajtësi i vetëm i familjes, ndërsa si rrethanë rënduese gjykata ka pasur parasysh rrezikshmërinë 

e lartë shoqërore të veprës penale, prandaj gjykata ka ardhur në përfundim se me këtë lloji të dënimit  

me të holla të shqiptuar është e bindur se ndaj të akuzuarit do ta arrihet efekti i sanksionit të paraparë 

sipas KP-së, që në të ardhmen i akuzuari dhe me kërcënim të dënimit nuk do të kryej vepër të re penale. 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor u murrën në kuptim të 

nenit 450 par. 2 nën par. 2.6 të KPP-së dhe në kuptim të Ligjit për kompensimin e viktimave të krimit. 

Me sa u tha më lartë u vendos si në shqiptimin e këtij Aktgjykimi.  

GJYKATA THEMELORE NЁ PRIZREN DEGA  NË DRAGASH 

P.nr. 42/18 të dt. 16.04.2018. 

 

Sekretare Juridike :                                     Gj y q t a r i :  

Senida Nuri                                    Sabaheta Kurteshi 

 
 

 

 

UDHËZIM JURIDIKE : Kundër këtij Aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë në ankesë në afat 

prej 15 ditësh  nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi Gjykatës së Apelit në Prishtinë. Ankesa dorëzohet 

përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 


