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Numri i lëndës: 2019:074093 

Datë: 29.01.2019 

Numri i dokumentit:     00214796 

P.nr.43/19 
 

NË EMËR TË  POPULLIT 
 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Shpresa 
Emra me pjesëmarrjen e sekretares juridike Birsen Shoshani, në çështjen penale të akuzuarit 
M.F nga ...  Republika e ...., të cilin e mbron av.V. H  nga ..., për shkak të veprës penale kalimi i 
paautorizuar i vendkalimeve kufitare ose i vijës kufitare nga neni 146 paragrafi 1 të KP-së, 
sipas Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm 
PP/II.nr.138-1/19 të ddt. 28.01.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar publik në praninë e 
Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm, Prokurorit 
Sahide Sefa të akuzuarit dhe mbrojtësit, me datë 29.01.2019, publikisht mori dhe shpalli këtë:      
 

A K T G J Y K I M 
 

I akuzuari: 
 M.F nga i ati R. dhe e ëma  M.,  i lindur më  .... në ... ku edhe jeton Republika e ..., rr. 
..., punëtor krahu, i gjendjes së dobët ekonomike, i martuar babë i ... fëmijëve, përkohësisht 
ka banuar  në ..., shtetas i Republikës së ..., gjendet në ndalim nga data. 27.01.2019 nga ora 
22,00 është sjellë te gjyqtarja me dt. 29.01.2019 në ora 16,00 
 

ËSHTË FAJTOR 
 

 Me datë 27.01.2019, rreth orës 21,05 minuta, në vendin e quajtur “...”, i pandehuri 
kalon kufirin apo vijën kufitare Morinë-Vërmicë të Republikës së ..., jashtë vijës kufitare apo 
në pikën kufitare të paautorizuar duke ecur në këmbë, që gjë i njëjti është ndaluar në drejtim  
të autostradës nga ana e patrullës së policisë për mbikëqyrjen e kufirit në Vërmicë. 
 
 Me këto veprime kanë kryer veprën penale kalimi i paautorizuar i vendkalimeve 
kufitare ose i vijës kufitare nga neni 146 paragrafi 1 të KP-së.  
 
 Andaj gjykata në kuptim të nenit 74,6,7,17,41,42,49 par. 1 pika 1.1 , 50,51,52,73 dhe    
nenit 146  paragrafi.1 të KP-së, të akuzuarit i shqipton: 
 
                                                    DËNIM ME KUSHT 

Të akuzuarit M.F i shqiptohet dënimi me burgim me kusht, duke iu vërtetuar dënimi 
me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afatin 
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kohor prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi në qoftë se  e akuzuara 
nuk kryen vepër të re penale.  

Të akuzuarit i shqiptohet edhe : 
 

                                            DËNIMI PLOTËSUES 
 
Dëbimi nga territori i Republikës së Kosovës, kështu që i akuzuari nuk guxon të kthehet 

në territorin e Republikës së Kosovës në periudhën kohore prej 1 ( një) viti 
 
Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të  kësaj gjykate. 
 

Të akuzuarit M.F i cili gjendet në ndalim në Qendrën e ndalimit të Stacionit policor 
që nga data 27.01.2019 nga ora 22,00, i ndërpritet  ndalimi menjëherë dhe i njëjti duhet të 
përcillet nga ana e Policisë në vendkalimin kufitar në Vërmicë dhe të dëbohet nga Kosova. 
  

A r s y e t i m 
  
 Prokuroria Themelore në Prizren - Departamenti i Përgjithshëm, ka parashtruar 
Aktakuzën me kërkesë për caktim të paraburgimit  PP/II.nr.138-1/19 të ddt. 28.01.2019, 
kundër të akuzuarit M.F nga ...,  Republika e ..., për shkak të veprës penale kalimi i 
paautorizuar i vendkalimeve kufitare nga neni 146 paragrafi 1 të KP-së.     
  

Gjykata në këtë çështje penale duke vepruar sipas Aktakuzës ka caktuar shqyrtimin 
fillestar gjyqësor, ku në shqyrtimin fillestar gjyqësor i akuzuari ka pranuar fajësinë për veprën 
penale për të cilën akuzohet sipas aktakuzës.   

 
Bazuar në aktin e pranimit të fajësisë dhe konform dispozitave të nenit 246 e 248 të 

KPP-së, gjykata nuk është lëshuar në procedimin e provave.     
 
 Gjatë shqyrtimit fillestar gjykata ka vërtetuar gjendjen faktike si në vijim:  
 
 Me datë 27.01.2019, rreth orës 21,05 minuta, në vendin e quajtur “...”, i pandehuri 
kalon kufirin apo vijën kufitare Morinë-Vërmicë të Republikës së ... jashtë vijës kufitare apo në 
pikën kufitare të paautorizuar duke ecur në këmbë, që gjë i njëjti është ndaluar në drejtim  të 
autostradës nga ana e patrullës së policisë për mbikëqyrjen e kufirit në Vërmicë. 
  

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 fajësinë. Bazuar në faktin se i 
akuzuari ka pranuar vullnetarisht fajësinë, gjykata fare nuk është lëshuar në administrimin e 
provave.     

 
Sipas detyrës zyrtare gjykata, konform nenit 257 të KPP-së, nuk gjeti se ekziston 

ndonjë provë e pa pranueshme. Gjithashtu gjykata ka vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar 
natyrën dhe pasojat e pranimit të fajësisë për veprën penale e cila u vihet në barrë. Pranimi i 
fajësisë nga i akuzuari është bërë në mënyrë vullnetare, pa kushtëzime dhe mbështetet në 
fakte dhe prova materiale të cilat janë paraqitur në aktakuzë, për të cilat i akuzuari ka qenë të 
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 nenin 248 të KPP-së, ku bazuar në faktet që përmban aktakuza në veprimet e të 
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akuzuarit formohen të gjitha elementet e veprës penale kalimi i paautorizuar i vendkalimeve 
kufitare ose i vijës kufitare nga neni 146 paragrafi 1  të KP-së, andaj gjykata të akuzuarin i 
shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënimin me burgim me kusht dhe dënimin plotësues, paraprakisht 
duke e vërtetuar përgjegjësinë e tyre penalo juridike. 
 
  Me rastin e vendosjes mbi dënimin me kusht ndaj të akuzuarit, gjykata vlerësoi - mori 
në konsideratë të gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 73 të KP-së të cilët 
ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Gjykata gjatë vendosjes mbi dënimet 
gjeti se  rrethanë lehtësuese është pranimi e fajësisë nga ana e të  akuzuarit, moshën e tij, 
sjelljen korrekte me organet e ndjekjes penale, pendimin e thellë për veprën e kryer, 
premtimin se në të ardhmen nuk do të kryen vepra të tilla penale.  
 
  Andaj duke marrur në konsideratë atë që u tha më lartë, gjykata konsideron se edhe 
me këto dënime do të arrihet qëllimi preventiv i dënimit, ku  të akuzuarit i  shqiptoi dënimin 
me kusht në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afatin 
kohorë prej 1 (një) viti, nëse i akuzuari nuk kryen vepër të re penale dhe dënimin plotësues 
dëbimin e të huajit nga territori i Republikës së Kosovës. 
 

Gjykata, gjithnjë duke menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së 
përgjegjësisë së tij penale dhe se me këto dënime do të arrihet qëllimi i dënimit që në të 
ardhmen i njëjti do të jetë më i kujdesshëm dhe do të përmbahet nga veprimet e tilla.  

 
Sa i përket dënimit plotësues, gjykata e ka pasur parasysh faktin se i akuzuari është me 

shtetësi të huaj, ka hyrë në mënyrë ilegale në territorin e Kosovës, pa adresë të vendbanimit 
të tij, ka kryer vepër penale  në vendin tonë, andaj të njëjtit i është shqiptuar ky dënim me 
qëllim që të largohet nga Kosova dhe në periudhën kohore prej 1 ( një) viti nuk guxon që të 
kthehet në territorin e Republikës së Kosovës. Sa i përket kërkesë për caktimin e paraburgimit 
gjykata sipas detyrës zyrtare konsideron se nuk qëndrojnë arsyet  sipas nenit 101 par.2 dhe 
nenit 165 par.2 nënpar.2.4 dhe 2.5, pika 2.5.1 të KPP për caktim të masës së paraburgimit pasi 
që çështja ka përfunduar me pranim të fajësisë nga ana e të akuzuarit dhe nuk e ka aprovuar 
propozimin e prokurorit të shtetit. 
 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale, është marrë konform nenit 453 par.4 të 
KPP-së, pasi që i akuzuari është i gjendjes së dobët materiale, dhe pagesa e shpenzimeve do 
të rrezikonte seriozisht gjendjen materiale të akuzuarit. 

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

      
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

    Departamenti i Përgjithshëm 
   P.nr. 43/2019 të dt. 29.01.2019 

Procesmbajtësja                                                        Gjyqtarja 

Birsen Shoshani Shpresa Emra 
 
 
UDHËZIM JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afatin  
prej 15 ditëve nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në Prishtinë nëpërmjet 
kësaj gjykate.    


