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Numri i lëndës: 2022:213336 

Datë: 18.10.2022 

Numri i dokumentit:     03543078 

 

 

P.nr.1045 /2022 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
                                                           

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

i vetëm gjykues Gani Kastrati, me bashkëpunëtorin profesional Durim Kërhanaj, në lëndën 

penale ndaj të akuzuarit R. (B.) M. nga .........., Republika e Shqiprisë, tani me banim në rr. 

“..........”, .........., Republika e Shqipërisë, për shkak të veprës penale kalimi i paautorizuar i 

vendkalimeve kufitare ose i vijes kufitare nga neni 140 par. 1 të KPRK-së, sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm PP/II.nr.1925-14/22 të datës 

08.10.2022, me kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit, pas mbajtjes së shqyrtimit 

fillestar, në praninë e Prokurorit të Shtetit Petrit Kryeziu, të akuzuarit R. M. dhe mbrojtësit sipas 

detyrës zyrtare të akuzuarit av.J.R.,, më datë 09.10.2022, mori dhe publikisht shpalli, si dhe 

përpiloi me shkrim këtë: 

 
 

A K T GJ Y K I M 

 
I akuzuari: 

 

R. M., nga i ati  B., e ëma .........., e lindur .........., i lindur më dt. ..........në Bulqizë, tani 

me banim në Durrës, Republika e Shqipërisë, në rrugën “..........”, ka të kryer shkollën fillore, i 

pamartuar, i papunë, i gjendjes së mesme ekonomike, me numër personal .........., shqiptar, shtetas 

i R. së Shqipërisë, ka qenë në ndalim nga data 07.10.2022, deri më datë 09.10.2022. 

 

 

ËSHTË FAJTOR 

 

I. Se me datë 07.10.2022, rreth orës 11:10, në afërsi të PKK Vërmicë, saktësisht përmes 

pjesës malore mbi vendkalimin kufitar, i pandehuri R. M., duke ndjekur një rrugicë jozyrtare 

përgjatë brezit kufitar në mungesë të dokumentit valid, kalon në këmbë pikën kufitare në pjesën 

malore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, në mënyrë të paautorizuar 

dhe jashtë vendkalimit zyrtar, në atë mënyrë që pasi futet në territorin e Kosovës duke u drejtuar 

në drejtim të autostradës “Ibrahim Rugova” zbulohet dhe ndalohet nga patrulla e Policisë së 

Kosovës për mbikëqyrjen e kufirit. 

 



 Numri i lëndës: 2022:213336 
 Datë: 18.10.2022 
 Numri i dokumentit: 03543078 
 

2 (4)  

   
2
0
2
2
:2
1
3
3
3
7

 

  - Me këto veprime ka kryer veprën penale kalimi i paautorizuar i vendkalimeve kufitare 

ose i vijes kufitare nga neni 140 par. 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). 

           

 

Andaj gjykata në kuptim të nenit 7, 40 par. 1, pika 1.3, 43, 59 par 2, pika 2.8, 69, 70 të 

KPRK-së dhe nenit 365 të KPPRK-së, të akuzuarit i shqipton: 

 

DËNIM ME GJOBË 

 

Në shumë prej dyqind e pesëdhjetë (250) Euro, të cilin dënim obligohet i akuzuari që ta 

paguaj brenda afatit prej 15 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 

Nëse dënimin e shqiptuar me gjobë i akuzuari nuk dëshiron apo nuk mund ta paguaj, 

atëherë gjykata në bazë të nenit 43 par. 3 të KPRK-së, dënimin me gjobë në shumë prej dyqind 

e pesëdhjetë (250) Euro do ta zëvendësoj me dënim me burg në kohëzgjatje prej dymbëdhjetë 

(12) ditësh. 

 

Si dhe: 

DËNIM PLOTËSUES 

 

Ashtu që i akuzuari R. (B.) M. dëbohet menjëherë nga territori i Republikës së Kosovës, 

përmes PKK Vërmicë. 

 

Obligohet i akuzuari që t’i paguaj shpenzimet procedurale në emër të paushallit gjyqësor 

në shumë prej njëzetë (20) Euro, si dhe në emër të Fondit për Mbrojtjen e Viktimave shumën 

prej tridhjetë (30) Euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi.  

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren-Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

parashtruar aktakuzën me numër PP/II.nr.1925-14/22 të datës 08.10.2022, me kërkesë për 

caktimin e masës së paraburgimit, ndaj të akuzuarit R. (B.) M. nga Bulqiza, Republika e 
Shqiprisë, tani me banim në rr. “..........”, .........., Republika e Shqipërisë, për shkak të veprës 

penale kalimi i paautorizuar i vendkalimeve kufitare ose i vijes kufitare nga neni 140 par. 1 të 

KPRK-së.  

 

Gjykata duke vepruar në këtë çështje penale, me datë 10.09.2022, ka mbajtur seancën e 

shqyrtimit fillestar në prezencën e palëve dhe mbrojtësit sipas detyrës zyrtare të akuzuarit 

av.J.R.,, në të cilën në fjalën hyrëse është lexuar aktakuza nga ana e Prokurorit të Shtetit Petrit 

Kryeziu, ku pas kësaj i akuzuari ka deklaruar që e ka kuptuar në tërësi aktakuzën dhe veprën 

penale për të cilën akuzohet. 

 

Pas deklarimit është ftuar i akuzuari se a e pranon fajësinë sipas pikave të aktakuzës, të 

cilit paraprakisht iu ka sqaruar natyra dhe pasojat e pranimit të fajësisë dhe i njëjti ka deklaruar 

që e pranon fajësinë sipas pikave të aktakuzës, pasi është e vërtetë se në momentin kritik nuk e 

ka poseduar me vete kartelën e identifikimit duke kaluar në pikën kufitare, por vetëm ka poseduar 

fotokopjen e pasaportës, është hera e parë dhe e paqëllimtë, premton se nuk do të përsëris 

veprime të tilla kundërligjore dhe arsyeja që është futur në territorin e Kosovës ishte sepse ka 
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pasur për të shkuar në Prishtinë, sepse në një kohë ka punuar në Prishtinë dhe ka dashur t’i vizitoj 

miqtë e tij, se është penduar për veprën e bërë dhe i premton gjykatës që në të ardhmen nuk do 

të ndodh diçka e ngjashme, si dhe e lutë gjykatën që deklarata e tij të merret si rrethanë 

lehtësuese. 

 
Mbrojtësi i të akuzuarit R. .........., av.J.R.,, i caktuar sipas detyrës zyrtare, ka deklaruar 

se meqenëse i mbrojturi i tij R. ..........e pranon fajësinë e tij për veprën penale me të cilën 

ngarkohet, pasi që i njëjti i premton se në të ardhmen nuk do ta përsëritë vepra penale të llojit të 

njëjtë, është i penduar, andaj nga kjo gjykatë si mbrojtësi i të pandehurit ka propozuar që t’i 

shqiptohet një dënim më i butë, respektivisht të pandehurit t’i shqiptohet dënimi plotësues dëbimi 

i të huajve nga territori i Republikës së Kosovës. Meqenëse i akuzuari e ka pranuar fajësinë e tij, 

konsideron se propozimi për caktimin e paraburgimit është një masë e rëndë, andaj propozon që 

të refuzohet ky propozim nga ana e Prokurorisë Themelore në Prizren. 

 

Prokurori i shtetit nuk e kundërshton pranimin e fajësisë nga i pandehuri, për faktin se 

gjykata, paraprakisht është siguruar që i njëjti ta kuptojë natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajësisë, pranimi i fajësisë nga i akuzuari është bërë në mënyrë vullnetare dhe i pandikuar nga 

askush, mbi të gjitha ky pranim i fajësisë gjenë mbështetje në provat që përmban aktakuza e 

Prokurorisë së Shtetit, andaj meqenëse pranimi i fajësisë është bërë konform dispozitave të nenit 

248 të KPPRK-së si i tillë nuk e kundërshton dhe i propozon gjykatës që ta aprovoj, si dhe duke 

marrë parasysh që nga i akuzuari është pranuar fajësia, tërhiqet nga kërkesa për caktimin e 

paraburgimit dhe i propozon gjykatës që t’i marrë parasysh të gjitha rrethanat që ndikojnë në 

llojin dhe lartësinë e dënimit dhe me shpalljen e aktgjykimit si rrethanë lehtësuese, të ketë 

pranimin e fajësisë nga këtu i akuzuari. Përveç dënimit kryesor i propozo gjykatës që të shqiptojë 

edhe dënimin plotësues - dëbimi i të huajit nga territori i Republikës së Kosovës, sepse kemi 

shtetas të Republikës së Shqipërisë, i cili ka depërtuar në territorin e Republikës së Kosovës pa 

dokument valid. 

 

Andaj, pasi që i pandehuri vullnetarisht e ka pranuar fajësinë, gjykata nuk është lëshuar 

në administrimin e provave, të cilat janë pjesë e shkresave të lëndës, duke shkuar direkt në 

shqiptimin e dënimit. 

 

Gjykata në shqyrtimin fillestar, nga provat materiale në shkresat e lëndës, si dhe nga 

pranimi i fajësisë nga i akuzuari, ka vërtetuar gjendjen faktike si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 

nga e cila rrjedh se në veprimet e të akuzuarit qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale 

kalimi i paautorizuar i vendkalimeve kufitare ose i vijes kufitare nga neni 140 par. 1 të KPRK-

së. 

 

Gjendjen e këtillë faktike Gjykata e ka vërtetuar nga vetë pranimi i fajësisë nga i akuzuari 

R. M., i cili në shqyrtimin fillestar vullnetarisht e ka pranuar fajësinë, andaj edhe nuk i ka 

administruar provat që gjenden në shkresa të lëndës. Ndërsa, duke vepruar sipas detyrës zyrtare, 

Gjykata nuk ka gjetur se ekziston ndonjë provë e pa pranueshme, pastaj në kuptim të nenit 248 

të KPPRK-së, në tërësi është vërtetuar se i akuzuari e ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit 

të fajësisë, për veprën penale që i vihet në barrë dhe se ky pranim është bërë pa kushtëzim dhe 

vullnetarisht nga ana e tij, se pranimi i fajësisë mbështetet në faktet dhe provat e çështjes që i 

përmbanë aktakuza dhe se i akuzuari prej fillimit të procedurës ka qenë i njoftuar me të gjitha 

provat materiale, që i ka paraqitur Prokurori i Shtetit me aktakuzë. 

Nga të cekurat më lartë, Gjykata ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit 

formohen të gjitha elementet e ekzistimit të veprës penale të përshkruar si në dispozitiv të këtij 
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aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta gjykoj në bazë të ligjit, 

duke e vërtetuar paraprakisht përgjegjësinë penale juridike të tij. 

  Gjatë marrjes së vendimit mbi llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata ka vlerësuar të gjitha 

rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parapara në nenin 69 të KPRK-së, të cilat ndikojnë në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit, ku prej rrethanave lehtësuese gjykata ka vlerësuar 

pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, premtimin se nuk do të përsëris veprime të tilla 

kundërligjore në të ardhmen, pendimin për veprën e bërë, ndërsa si rrethanë rënduese është marrë 

natyra dhe lloji i veprës penale, prandaj gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin e 

shqiptuar, do të arrihet efekti dhe qëllimi i këtij dënimi, i cili sipas bindjes së gjykatës është në 

proporcion me veprën penale të kryer dhe me rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari 

dhe se shqiptimi i dënimit të tillë do të ndikojë që i akuzuari të përmbahet në të ardhmen nga 

veprimet kundërligjore. 

Vendimi për dënimin plotësues është marrë në kuptim të nenit 67 të KPRK-së. 

 

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale është marrë në kuptim të nenit 450 dhe 453 

par. 1 të KPPRK-së. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë në kuptim të nenit 39 par. 

3, pika 1 të Ligjit nr.05/L-036. 

 

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

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2022:213336, 18.10.2022 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Gani  Kastrati 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


