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Numri i lëndës: 2019:074079 

Datë: 29.01.2019 

Numri i dokumentit:     00214741 

                  P.nr.44/19 
 
        NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Shpresa 
Emra, me bashkëpunëtorin profesional Arlind Sharani, në lëndën penale kundër të akuzuarit 
P.Sh, nga fsh. ... - ..., Republika e ..., për shkak të veprës penale kalimi i paautorizuar i 
vendkalimeve kufitare ose vijës kufitare nga neni 146 paragraf 1 të KPRK-së, i akuzuar sipas 
aktakuzës të Prokurorisë Themelore në Prizren, PP/II.nr.139-1/19 të datës 28.01.2019, në 
shqyrtimin fillestar në prezencën e  Prokurorit të shtetit Mehreme Hoxha, të akuzuarit dhe 
mbrojtësi i tij av. S.M nga ..., me datë 29.01.2019 mori dhe publikisht shpalli këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
I akuzuari: 

P.SH, nga i ati P. dhe e ëma M., e vajzërisë Gj., e lindur më ... në fsh.....- ...., Republika 
e ..., ku edhe tani jeton, i pa martuar, ka të kryer shkollën fillore, me profesion bari, i gjendjes 
së dobët ekonomike, shqiptar,  shtetas i Republikës së Shqipërisë. 
 

ËSHTË FAJTOR 
 

Se më datën 27.01.2019 rreth orës 11:50 min, në pjesën malore, i pandehuri kalon 
kufirin apo vijën kufitare Morinë – Vërmicë të Republikës së Kosovës, jashtë vijës kufitare apo 
në pikën kufitare të paautorizuar duke ecur në këmbë me ç’rast është hasur nga kamerat e 
sigurisë, gjë që i njëjti është ndaluar në hyrje të autostradës nga ana e patrullës së policisë për 
mbikëqyrjen e kufiri në Vërmicë. 
 

Këso dore kryen veprën penale kalimi i paautorizuar i vendkalimeve kufitare ose i vijës 
kufitare nga neni 146 paragraf 1 të KPRK-së 
 

Andaj gjykata në bazë të dispozitave të neneve  4, 6, 7,17, 41, 42, 49 par.1 pika 1.1, 50, 
51, 52, 73, dhe nenit 146 par. 1 të KPRK,  të akuzuarit i’a shqipton:  
 
 

DËNIMIN ME KUSHT 
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Duke ja vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajve i cili dënim 
nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda kohës së verifikimit prej 1 (një) viti nuk kryen 
ndonjë vepër tjetër penale. 
 
 Të akuzuarit i shqiptohet edhe:  
 
                 DENIMI 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 Gjykatës.  
 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Prizren, ka paraqitur aktakuzë së bashku me kërkesën për 
caktimin e paraburgimit PP/II.nr.139-1/19 të datës 28.01.2019, kundër të akuzuarit P.Sh nga 
fsh. ... - ... Republika e ..., për shkak të veprës penale kalimi i paautorizuar i vendkalimeve 
kufitare ose i vijës kufitare nga neni 146 paragraf 1 të KPRK-së.  
 

Gjykata e ka caktuar seancën fillestare për të vendosur mbi aktakuzën dhe kërkesën 
për caktimin e paraburgimit në të cilin seancë kanë prezantuar të gjitha palët. 
 

Gjatë shqyrtimit fillestar, u lexua aktakuza nga ana e Prokurorit të Shtetit, i cili shpalosi 
dhe bëri prezantimin e të gjitha provat materiale në të cilat mbështetët  aktakuza.  
 

I akuzuari deklaroi se e ka kuptuar aktakuzën dhe e pranojë fajësinë për veprën penale 
të kryer, është e vërtetë që kufirin e ka kaluar në mënyrë ilegale por nuk e ka ditur që kjo 
paraqet vepër penale, e arsyeja që ka dashur të vijë në Kosovë ka qenë që të punojë këtu pasi 
që është i gjendjes së varfër ekonomike.  
 

Mbrojtësi i të akuzuarit Av. S.M deklaroi se i pandehuri P.Sh e ka pranuar fajësinë për 
veprën penale të kalimit të paautorizuar të vendkalimeve kufitare nga neni 146 par 1 të KP-së 
dhe për këtë kalim nuk e ka ditur që paraqet vepër penale, i njëjti nuk ka pasur për qëllim 
ndonjë vepër të kundërligjshme në Kosovë, por një qytetar i Kosovës e ka ftuar që punojë si 
bari, pasi që veç janë njohur në mes veti dhe i mbrojturi i tij më parë kishte punuar tek 
personi që i ka ofruar punë tani. Kurse dokumenti i identifikimit e kishte humbur para dy jave, 
e me idenë se mund të kalojë pa pengesa kufirin është hasur në këto pengesa. I njëjti është 
penduar, për herë të parë ka rënë ndesh me ligjin, është i gjendjes së varfër ekonomike, i ka 
kërkuar falje gjykatës për shkelje të ligjit, andaj i ka propozuar gjykatës që me rastin e marrjes 
së vendimit të shqiptojë dënim i cili është në proporcion me peshën e veprës penale. 
 

Pas kësaj, gjykata në shqyrtimin fillestar ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 
 

Se më datën 27.01.2019 rreth orës 11:50 min, në pjesën malore, i pandehuri kalon 
kufirin apo vijën kufitare Morinë – Vërmicë të Republikës së Kosovës, jashtë vijës kufitare apo 
në pikën kufitare të paautorizuar duke ecur në këmbë me ç’rast është hasur nga kamerat e 
sigurisë, gjë që i njëjti është ndaluar në hyrje të autostradës nga ana e patrullës së policisë për 
mbikëqyrjen e kufiri në Vërmicë. 
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Gjykata, gjendjen e këtillë faktike e ka vërtetuar nga vet pranimi i fajësisë nga i 

akuzuari, i cila në shqyrtimin fillestar vullnetarisht e ka pranuar fajësinë, për veprën penale, 
andaj edhe gjykata nuk ka administruar provat, gjyqtarja ka konstatuar se i akuzuari e ka 
kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit, pranimi është bërë vullnetarisht nga i 
akuzuari, pas konsultimit me mbrojtësin e tij, pranimi i fajit mbështetet në faktet e çështjes që 
përmban aktakuza, në materialet e prezantuara nga Prokurori i Shtetit dhe çdo provë tjetër, 
dhe se aktakuza nuk përmbante asnjë shkelje të qartë ligjore ose gabime faktike. Gjykata nga 
të cekurat më lartë  ka ardhur në përfundim se në veprimet e të akuzuarit formohen të gjitha 
elementet e qenies së veprës penale të përshkruar si në shqiptim të këtij aktgjykimi dhe për 
këtë ka vendosur që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta gjykoj në bazë të ligjit, e më parë duke 
vërtetuar 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 si në nenin 73 të KPRK-së të cilat 
ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit. Prej rrethanave lehtësuese gjykata ka 
vlerësuar rrethanat personale të akuzuarit se në gjykim ka pasur qëndrim korrekt, pranimi i 
fajësisë, nuk ka qenë i dënuar më parë, kushtet e vështira ekonomike. Kështu që duke mos 
gjetur rrethana posaçërisht rënduese gjykata ka ardhur në përfundim se me dënimin me 
kusht,  do të arrihet efekti dhe qëllimi i tij nga neni 41 i KPRK-së dhe se ky dënim i tillë i 
shqiptuar sipas bindjes së gjykatës është në proporcion me veprën penale të kryera dhe me 
rrethanat personale të cilat i posedon i akuzuari. 
 
            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.  
 

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 të akuzuarit. 
 Me sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
  
    GJYKATA  THEMELORE  NË  PRIZREN 
                Departamenti i Përgjithshëm 

P.nr.44/19, me datë 29.01.2019 
 
B. Profesional                     Gjyqtarja 
Arlind Sharani                  Shpresa Emra 
      
     

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese, në 
afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 
kësaj gjykate.  


