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                                                                                                                        P.nr.1/20 

 

 

                     NE EMER TE POPULLIT  

 

 

Gjykata Themelore Ferizaj-Dega ne Kaçanik,Departamenti i Pergjithshem, Divizioni Penal, 

gjyqtarja Zajrete Muhaxheri, me procesmbajtesen Indira Beqa punëtore e kësaj gjykate, ne 

lenden penale kundër te pandehurve: Q.C dhe A.B  nga ... , për veprën penale  kalim ilegal  te 

kufirit ose te vijës kufitare nga neni 140 par 1 te KPRK-se, sipas  aktakuzes  se Prokurorisë 

Themelore Ferizaj PP.II.nr.2301-4/19 te dates 03.01.2020, pas mbajtjes se shqyrtimit fillestar 

publik, ne  prezencën e Prokurorit te Shtetit Albana Parduzi dhe te akuzuarve me 

dt.16.07.2020, te njëjtën dite  mori dhe publikisht shpalli ndersa me dt.17.07.2020 perpiloi 

këtë,  

 

A K T G J Y K I M 

 

 

Te  pandehurit: 

 

1. Q.C  nga ...  , i lindur më  dt.... , nga i ati H...   dhe e ema Sh...  e gjinisë B...  ,shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosoves , i pa martuar  ka të kryer shkollën e mesme  , punëtor privat 

ne ndërtimtari ,  gjendjes së varfer  ekonomike,me nr.personal:.... 
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2. A.B   nga ...  , i lindur më  dt.... , nga i ati E... dhe e ema R...   e gjinisë L... ,shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosoves , i pa martuar,  ka të kryer shkollën e mesme , i pa pune  ,  gjendjes së 

varfer  ekonomike,me nr.personal:... 

 

J a n ë   f a j t o r ë 

 

 

Sepse me date 01.09.2019 rreth orës 10:25 te pandehurit me qellim  qe t’i shmangen nga 

kontrolli kufitar, gjegjësisht kontrollit te dokumenteve te nevojshme per te hyre ne territorin 

Republikes se Kosoves, pranë brezit kufitar Kosove – Maqedoni, afër pikës kufitare Hani i 

Elezit, ne ate menyre qe përderisa Policia Kufitare po vëzhgonte zonën kufitare ne rrugën 

“Ekzodi 99”, e cila rruge ishte ne afërsi te pikës se kalimit kufitar ne Han te Elezit,  kishte 

vërejtur te pandehurit te cilët u  ishin shmangur kontrollit kufitar ne hyrje te Republikes se 

Kosoves , ashtu qe Policia kufitare ka arritur ti arrestojë . 

 

Me të cilin veprim secili veq e veq  kryen vepren  penale kalimi I pautorizuar I vendkalimeve 

kufitare ose I vijes kufitare nga neni 140 par.1 te   te KPRK-se . 

 

Prandaj gjykata në baze të nenit 2,7,28,38,43,70  dhe 140 par.1 të KPRK-se,  si dhe nenit 

359,360,361 dhe 365 të KPPRK-se, u 

 

SHQIPTON 

 

1.Te pandehurit Q.C,  denim me gjobë në shumën prej 250€ (dyqind e pesedhjete euro), të 

cilen gjobë i njejti është i obliguar t’a paguaje në afat prej 2 muajsh pas plotfuqishmërisë se 

këtij aktgjykimi. Nëse i pandehuri nuk dëshiron apo nuk do të mund te paguaj dënimin me 

gjobë, i njëjti dënim do t’i zëvendësohet me dënim me burg duke llogaritur për çdo 20 euro 1 

dite burgim 

 

2.Te pandehurit A.B,  denim me gjobë në shumën prej 250€ (dyqind e pesedhjete euro), të 

cilin dënim me gjobë i njëjti  është i obliguar ta paguaje në afat prej 2 muajsh pas 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. Nëse i pandehuri nuk dëshiron apo nuk do të mund te 

paguaj dënimin me gjobë, i njëjti dënim do t’i zëvendësohet me dënim me burg duke llogaritur 

për çdo 20 euro 1 dite burgim 



 Numri i lëndës: 2020:001367 
 Datë: 17.07.2020 
 Numri i dokumentit: 01029425 
 

3 (4)  

   
2
0
2
0
:0
0
1
3
6
8

 

  

 Detyrohen te  pandehurit secili veq e veq që në emër të  paushallit gjyqësor t’i paguajne  kësaj 

gjykate secili veq e veq shumën prej 20.00 €  në afat te njejte me gjoben, nen kercnimin e 

permabrimit me dhune. 

    

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore ne Ferizaj, ka parashtruar prane kesaj gjykate aktakuzen PP/II.nr.2301-

4/19 te datës 03.01.2020 kunder te pandehurve: Q.C dhe A.B  nga ... , për veprën penale  kalim 

ilegal  te kufirit ose te vijës kufitare nga neni 140 par 1 te KPRK-se, dhe ka propozuar qe te 

njejtit te shpallen  fajtorë dhe te gjykohen sipas ligjit. 

 

Gjykata caktoi dhe mbajti shqyrtimin fillestar me date 16.07.2020  me te cilin rast te 

pandehurit  e kane  pranuar fajësinë për veprën penale për te cilën i  ngarkon akuza , me te cilin 

u dakordua edhe prokurorja e shtetit.           

 

Ne shqyrtimin fillestar gjykata ka konstatuar se janë përmbushur kushtet nga neni 248 par. 1 të 

KPK pasi që formoi bindjen se te pandehurit e kane kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të 

fajesisë, se pranimi i fajesise është  bërë vullnetarisht , se pranimi i fajit mbeshtetet ne faktet e 

çeshtjes qe permban akuza, se akti akuzues nuk permban asnje shkelje te qarte ligjore apo 

gabime teknike , me qka gjykata  vertetoi gjendjen faktike si ne dispozitiv. 

 

Nisur nga kjo gjendje e vërtetuar ne procedure gjykata gjeti se ne veprimet e te pandehurve 

manifestohen te gjitha tiparet e veprës penale per kalim ilegal te kufirit ose te vijes kufitare  

nga neni 140 par. 1 te KPRK-së 

 

Me rastin e caktimit te llojit te dënimit gjykata pati parasysh te gjitha rrethanat lehtësuese dhe 

renduese konform nenit 70 te KPRK-se, kështu qe si rrethane lehtësuese gjykata mori faktin se 

te pandehurit e kanbe pranuar veprën penale ne tërësi, kane premtuar para gjykatës se veprime 

te tilla nuk do te përsërisin ne te ardhmen,  ndersa rrethane te posaçme  

renduese gjykata  nuk  gjeti pos veprimeve te  tyre te cilat paraqesin tiparet e veprës penale për 

te cilën janë shpallur fajtorë. 
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Andaj për këto arsye gjykata te pandehurve  për veprën penale  kalimi ilegal i kufirit ose i vijes 

kufitare  nga neni 140 par. 1 te KPRK-se, i gjykoi secilin veq e veq me  denim gjobe ne shume 

prej 250€(dyqind e pesedhjetë euro) te cilën gjobe te  njejtit janë te obliguar qe ta paguajne ne 

afat prej 60 (gjashtëdhjetë ditesh ) ditësh pas plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi, ne te 

kundërtën dënimi me gjobe do t’i zëvendësohet me dënim me burg duke llogaritur nga 20 

(njezete )euro për çdo dite burgu.  

 

Gjykata vlerëson se dënimi i shqiptuar është ne proporcion me veprën si dhe sjelljen e te 

pandehurve, prandaj gjen se dënimi i shqiptuar është adekuat me intensitetin e rrezikimit te 

vlerave te mbrojtura, personalitetin e te pandehurve,  prandaj edhe konsideron se edhe dënimi  

do te ndikoje pozitivisht tek te njejtit dhe personat tjerë qe te mos kryejnë vepra te tilla penale 

dhe se me ketë do te arrihet ne tërësi qëllimi i dënimit i parapare ne nenin 38 te KPRK-se. 

  

Vendimi për shpenzimet e procedures është i bazuar në dispozitën e nenit 450 par 2 të KPP-se 

me të cilin rast gjykata i detyroi të pandehurit qe secili veq e veq , kësaj gjykate t’i përmbushin 

shpenzimet e procedures në emër të paushallit gjyqësor në lartësi prej 20,00 € duke patur 

parasysh nderlikueshmerine e procedurës,gjendjen materiale të pandehurve, me bindjen se nuk 

do te ndikoje dukshëm ne buxhetin familjar te tyre. 

 

     Nga sa u tha me larte u vendos si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

DEGA NE KAÇANIK 

P.nr.1/20 datë 17.07.2020 

 

Procesmbajtësja                              Gjyqtarja 

   Indira Beqa                      Zajrete Muhaxheri 

 

Keshilla juridike: Kundër këtij aktgjykimi është e  lejuar ankesa,  në afat prej 15 ditësh  nga 

dita e pranimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelitnë Prishtinë nëpërmes kësaj Gjykate. 


