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Numri i lëndës: 2020:016289 
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Numri i dokumentit:     00832253 

 

 

     P.nr.137/2020 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i përgjithshëm, gjyqtari i 

vetëm gjykues Luan Berisha, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Nacis Sarani,   

procesmbajtëse,  në lenden penale kundër të akuzuarit A.H.E(A.T), nga ..., për shkak të veprës 

penale kalimi i pa autorizuar i vendkalimeve kufitare ose i vijës kufitare nga neni 140 par.1 të 

KPRK-së, sipas aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren PP.nr.223-11/2020 të datës 

04.02.2020, në prezencën e prokurorit të shtetit Naim Gashi, të akuzuarit, dhe mbrojtësit të tij, 

avokat Z.K, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, me date 06.02.2020 morri dhe publikisht 

shpalli  këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

 I akuzuari: 

 

A.H.E(A.T), nga i ati babait është M.dhe nëna A. e lindur E. I., i lindur me datë ..., ... - 

Palestinë, ka të kryer shkollën e mesme, mekanik, i pamartuar, nënshtetas i Palestinës.   

 

ËSHTË FAJTOR 

 

Me datë 03.02.2020 rreth orës 16,20 në Vërmicë, saktësisht në afërsi të fshatit Shkozë, i 

pandehuri A. H. E. (A. T.), duke ndjekur një rrugicë jo zyrtare kalon në këmbë pikën kufitare 

ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, i cili shkon deri në pikën 

kufitare në Merdare, por pasi që nuk ka arritur të kalon, hyp me një veturë taksi të cilën e 

drejtonte A.Z nga ..., i cili e dërgon në Prizren, ku i pandehuri zbret nga automjeti në fshatin e 

lartë cekur dhe pastaj zbulohet dhe ndalohet nga patrulla e policisë së Kosovës për mbikëqyrjen 

e kufirit,  

 

Këso dore ka kryer veprën penale kalimi i paautorizuar i vendkalimeve kufitare ose i 

vijës kufitare nga neni 140 par.1  të KPRK-së, 

 

Andaj gjykata në kuptim të nenit 7, 38, 39, 46, par.1 pika 1.1, 47, 48, 49, 69, 70, 71, 72 

dhe 140 par.1 të KPRK-së, të akuzuarit i shqipton: 

      

DËNIM ME KUSHT 
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Vërteton dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve  i cili dënim nuk do 

të ekzekutohet në afatin prej 1 (një) viti nga dita e plotëfuqishëmrisë të këtij aktgjykimi, nëse i 

akuzuari nuk kryen vepër të re penale,   

 

Obligohet I akuzuari që të paguaj shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumë prej 20,00 

euro, si dhe në emër të mbrojtjes të viktimave shumën prej 30,00 euro, të gjitha këto  në afat 

prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

 

 

I akuzuari do të dërgohet në qendrën për regjistrim për azil, të cilin dërgim do të 

ekzekutoj policia e Kosovës 

 

 

    A  r  s  y  e  t  i  m 
 

 Prokuroria Themelore në Prizren, kësaj gjykate i ka parashtruar aktakuzën me kërkesën 

për caktimin e paraburgimit, PP.nr.223-11/2020 të datës 04.02.2020, kundër të akuzuarit 

A.H.E(A.T), nga Gaza-Palestinë, për shkak të veprës penale kalimi i pa autorizuar i 

vendkalimeve kufitare ose i vijës kufitare nga neni 140 par.1 të KP-së,  

 

Prokurori i shtetit Naim Gashi, në fjalën e tij përfundimtare deklaron: qëndroj në tërësi 

pranë aktakuzës PP/II.nr.223-11/20 të datës  04.02.2020, kundër të akuzuarit A. H.E. (A.Tawi), 

nga  G. – P., për shkak të veprës penale  kalimi i pa autorizuar i vendkalimeve kufitare ose i 

vijës kufitare nga neni 140 par.1 të KPRK-ës, dhe i propozoj gjykatës që të akuzuarin ta shpall 

fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit, duke u bazuar në dispozitat e KP, meqenëse këtu i akuzuari në 

shqyrtimin fillestar në mënyrë vullnetare e pranoi fajësinë për veprën penale si në aktakuzë, i 

propozoj gjykatës që ti merr parasysh të gjitha rrethana cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e 

dënimit, e si rrethanë lehtësuese ti merr parasysh pranimi i fajësisë nga i akuzuari në mënyrë 

vullnetare për veprën penale e cila i vihet në barë, 

 

 Mbrojtësi i të akuzuarit A. H.E. (A. T.), avokat Z.K, në fjalën e tij përfundimtare 

deklaron: pasi që i mbrojturi im e pranoi fajësinë për veprën penale e cila i vihet në barë, mua 

nuk më mbetet asgjë tjetër pos ti propozoj gjykatës që pranimin e fajësisë ta merr si rrethanë 

lehtësuese, me rastin e marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit.  

 

 Po ashtu shtoj që në bisedë me të mbrojturin tim, nga i njëjti kam kuptuar që i njëjti 

është interesuar dhe ka shprehur interesim që të paraqitet në Qendrën e regjistrimit për azil, 

këtë vendim të tij i njëjti e ka marr për shkak të gjendjes të luftës që është duke u zhvilluar në 

Gaza të Palestinës.  

 

 I propozoj gjykatës nga të lartë cekurat që me rastin e marrjes së vendimit mbi llojin 

dhe lartësinë e dënimit të ketë parasysh të cekurat më lart, rrethanat për çka i njëjti është hasur 

në Kosovë qëllimin e tij për të marr statusin e azilantit.  

 

 Duke pasur parasysh që i njëjti është nën masën e paraburgimit, i propozoj gjykatës që 

me ditën e sotme të njëjtit të ndërpritet  kjo masë e paraburgimit, pasi që konsideroj që kanë 

pushuar arsyet dhe shkaqet kpër të cilat është caktuar i njëjti.  
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I akuzuari A.H. E. (A. T.), në fjalën e tij përfundimtare deklaron: unë në tërësi 

pajtohem me deklaratëns e mbrojtësit tim, vetëm dua të shtoj që për shkak të gjendjes sime 

financiare dhe kushteve dhe rrethanave që nuk e njoh as gjuhën, as rrethinë, që gjykata 

zyrtarisht nëpërmjet policisë të Kosovës të më dërgoi në Institucionin për azil,  

 

 I akuzuari në fund deklaron që është i pajtimit që të gjitha aktet juridike të gjykatës ti 

dorëzohen në gjuhën shqipe, ndërsa përkthimi i të njëjtëve të më mundësohet në një kohë 

optimale sipas kohës dhe angazhimit të përkthyesit gjyqësor e të më dërgohen në Qendrën për 

azil.  

 

Gjykata në shqyrtimin fillestar ka vërtetuar këtë gjendje faktike. 

 

Me datë 03.02.2020 rreth orës 16,20 në Vërmicë, saktësisht në afërsi të fshatit Shkozë, i 

pandehuri A. H.E.(Al T.), duke ndjekur një rrugicë jo zyrtare kalon në këmbë pikën kufitare 

ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, i cili shkon deri në pikën 

kufitare në Merdare, por pasi që nuk ka arritur të kalon, hyp me një veturë taksi të cilën e 

drejtonte A.Z nga ..., i cili e dërgon në Prizren, ku i pandehuri zbret nga automjeti në fshatin e 

lartë cekur dhe pastaj zbulohet dhe ndalohet nga patrulla e policisë së Kosovës për mbikëqyrjen 

e kufirit,  

 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarit i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht ka pranuar fajin, për shkak së cilës gjykata 

fare nuk ka administruar provat. Sipas detyrës zyrtare gjykata nuk gjeti se ekziston ndonjë 

provë e pa pranueshme, gjithashtu gjykata në tërësi ka vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar 

natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit për veprën penale e cila i vihet në barrë e që pranimi i 

fajit është bërë në mënyrë vullnetare dhe pa kushtëzim dhe mbështetet në fakte dhe prova 

materiale të cilat janë paraqitur në aktakuzë për të cilat i akuzuari ka qenë i njoftuar me të 

gjitha provat materiale. Gjykata ka ardhur në përfundim, se pranimi i fajësisë nga ana e të 

akuzuarit është bërë në pajtim me neni 248 të KPP dhe faktet që përmban aktakuza, në 

veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha elementet e veprës penale kalimi i paautorizuar i 

vendkalimeve kufitare ose i vijës kufitare nga neni 140 par.1 të KPRK-ës, dhe për këtë gjykata 

të akuzuarin e shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënimin  me kusht paraprakisht duke e vërtetuar 

përgjegjësinë e tij penalo juridike. 

 

  Me rastin e marrjes të vendimit mbi dënimin ndaj të akuzuarit gjykata vlerësoj të gjitha 

rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 69 të KP të cilët ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe 

lartësisë së dënimit, duke mos gjetur rrethana rënduese, e që si rrethanë lehtësuese është marrë 

pranimi i fajësisë nga ana e të akuzuarit, sjellja korrekte e tij pas kryerjes së veprës penale, 

pendimi i thellë i tij, në kuptim të dispozitave të nenit 70 gjykata vlerësoi rrethanat personale 

dhe karakterin e të akuzuarit,  moshën e të akuzuarit, është persona familjar, baba i pesë fëmijë, 

është, bashkëpunimin e përgjithshëm të akuzuarit me gjykatën, pranimin e fajësisë nga ana e të 

akuzuarit, shprehja e keqardhjes të akuzuarit për veprën penale të shkaktuar, si dhe sjellja 

korrekte e tij  gjatë shqyrtimit si dhe pas veprës penale të shkaktuar, andaj gjykata i shqiptoi 

dënimin me kusht dhe ate dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6  (gjashtë) muajve, i cili 

dënim nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari në afatin e verifikimit  prej 1 (një) viti  nga dita e 

plotëfuqishëmrisë të këtij aktgjykimi, nuk kryen vepër të re penale, duke menduar se dënimi i 

shqiptuar i përgjigjet shkallës të përgjegjësisë të tij dhe se me këtë dënim do të arrihet qëllimi i 

dënimit që në të ardhmen të jetë më i kujdesshëm dhe se do të përmbahet nga veprimet e tilla.  
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Vendimi mbi shpenzimet e procedurës dhe të paushallit gjyqësor gjykata e bazoi në 

bazë të nenit 451 të KPP-ës.  

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi. 

 

     GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

P.nr.137/2020 me datë 06.02.2020 

 

Procesmbajtësja                                                          Gjyqtari,  

Nacis Sarani                                                                                                         Luan Berisha 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka drejtë ankese  në 

afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtës, Gjykatës së apelit në Prishtinë, nëpërmjet të 

kësaj gjykate. 

 

 


