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Numri i lëndës: 2019:291020 

Datë: 16.09.2021 

Numri i dokumentit:     02181401 

 

                                   P. nr.495/19 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ-DEGA KAÇANIK, Departamenti I Përgjithshem, 

Divizioni Penal, gjyqtarja  Zajrete Muhaxheri me prezencen e praktikantit – zyrtar ligjor Driton 

Rudi, në lëndën penale ndaj të pandehurve: U.B nga fshati ..., Komuna e Shkupit, Republika e 

Maqedonisë se Veriut dhe B.R nga fshati ..., Komuna Hani Elezit, te akuzuar për shkak të 

veprës penale Kalim i pa autorizuar i vendkalimeve kufitare ose vijës kufitare nga neni 140 par 

2  të KPRK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II.nr.2185-3/19 të 

datës 12.12.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar, më datë 15.09.2021 në prezencë të 

Prokurores së shtetit Ajtene Zoni dhe të pandehurve, më datë 16.09.2021  mori dhe shpalli dhe 

në të njejtë datë perpiloi këtë: 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Te pandehurit: 

 

1.U.B nga  fsh ..., Komuna e Shkupit, Republika i Maqedons së Veriut,  i lindur më  dt....  ne te 

njëjtin vend , nga i ati   R...  dhe e ema  N...,  e gjinisë I..., Shqiptar, Shtetas i Republikes se 

Maqedonisë së Veriut, i pa martuar, ka të kryer shkollën e mesme,  i gjendjes së mesme 

ekonomike, me nr.personal:... 
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2.B.R  nga fshati ..., Komuna  Hani Elezit rr.”... “   i lindur më  dt...  ne te njëjtin vend, nga i ati   

F... dhe e ëma   S...,  e gjinisë B..., Shqiptar, Shtetas i Republikës se Kosoes, i pa martuar,  ka 

të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së dobët  ekonomike, me nr.personal:.. 

   

 

J A N Ë  FAJTORË 

 

 

Sepse më datën 26 Nëntor  2019, rreth orës 17:00, në afërsi të vendit të quajtur “Ura e Gurit”, 

të pandehurit të shoqëruar edhe nga I mituri M. B., kalojnë vijën kufitare në këmbë nga lagjja e 

... e Republikës se Maqedonisë në Republikën e Kosovës, jashtë vendkalimit të autorizuar 

kufitar. 

 

Me kete veprim secili veq e veq kryen veprën penale, Kalimi I pa autorizuari vendkalimeve 

kufitare ose vijës kufitare nga neni 140 par 2 të KPRK-së. 

 

Prandaj gjykata në baze të nenit 81 dhe 82 te KPRK-se,  se dhe nenit 498,499 dhe 500 te KPP-

se u shqipton, 

 

 

VEREJTJE GJYQESORE  

 

 

Me të cilën të pandehurve U.B dhe B.R, u  bëhet me dije se kane kryer  vepër penale  të 

denueshme  dhe poqese sërish kryejne vepër të tillë gjykata do t’u shqiptoje sanksion penal  më 

të rreptë. 

   

Detyrohen te pandehurit që në emër të paushallit gjyqësor, të paguaje pranë kësaj gjykate secili 

veq e veq shumën prej 15,00 € , ne afat prej 15 ditesh pas plotfuqishmerise se ketij aktgjykimi, 

nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën PP/II.nr.2185-3/19 të datës 12.12.2019 të 

pandehurit U.B nga fshati..., Komuna e Shkupit, Republika e Maqedonisë se Veriut dhe B.R 

nga fshati ..., Komuna Hani Elezit, te akuzuar për shkak të veprës penale Kalim i pa autorizuar 

i vendkalimeve kufitare ose vijës kufitare nga neni 140 par. 2  të KPRK-së,  dhe ka kërkuar që 

te njëjtit të shpallen fajtorë dhe të dënohen  sipas ligjit. 

 

Në shqyrtimin fillestar Prokurorja e shtetit nga Prokuroria Themelore në Ferizaj,  Ajtene Zoni   

mbeti në tërësi pranë aktit akuzues të paraqitur me shkrim pranë kësaj gjykate, pa ndryshime 

dhe plotesime,  duke i propozuar gjykatës që të pandehurit t’i shpall fajtorë për veprën penale 

per te cilen akuzohen dhe t’u shqiptohet  sanksion penal sipas ligjit . 

 

Te pandehurit U.B dhe B.R ne fjalen e tyre  ne shqyrtimin fillestar e kane pranuar ne teresi 

kryerjen e vepres penale qe u vihet ne barre sipas aktakuzës, por qe te dy janë shprehur te 

penduar per veprimet e tyre dhe duke i  premtuar se veprime te tilla nuk do te përsërisin ne te 

ardhmen, kane kërkuar nga gjykata qe me rastin e marrjes se vendimit t’u shqiptohet nje dënim 

sa me i ulet qe te jete e mundur dhe se është hera e parë që kanë ardhur ne gjykata për vepër 

penale. 

 

Prokurorja e shtetit Ajtene Zoni është dakorduar me pranimin e fajësisë nga ana e të 

pandehurve. 

 

Pasi që gjykata ka fituar bindjen se te pandehurit e kane kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit 

të fajsisë për veprën penale që u vihet në barrë dhe është e bindur se pranimin e kane bërë në 

baza vullnetare duke u mbeshtetur në nenin 248 par 1 të KPPK-së edhe në faktet dhe provat që 

përmban aktakuza por edhe në shkresat e lendes, ka gjetur se janë përmbushur kushtet ligjore 

nga neni 248 par 4 të KPP-së . 

 

Gjykata ka vlersuar se në veprimet e të pandehurve  ekzistojnë të gjitha tiparet e veprës penale, 

Kalim i pa autorizuar i vendkalimeve kufitare ose vijës kufitare nga neni 140 par 2  të KPRK-

së, për të cilën vepër te njejtit jane penalisht përgjegjës andaj edhe u eshte shqiptuar Verejtje 

Gjyqesore, me te cilen u eshte bërë me dije se kane kryer vepër penale të denueshme dhe 

poqese sërish kryejne vepër të tillë gjykata do t’u shqiptoje sanksion më të rreptë. 
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Me rastin e marrjes se vendimit gjykata konfor nenit 70 te KPRK-se pati parasysh te gjitha 

rrethanat lehtesuese dhe renduese , keshtu qe si rrethane lehtesuese gjykata mori parasysh se te 

pandehurit e kane pranuar fajësinë per  veprën penale ne shqyrtimin fillestar, premtimin e te 

pandehurve se  veprime te tilla nuk do te perserisin ne te ardhmen, pastaj faktin se bazuar ne 

evidencën penale te njejtit nuk kane ndonjë rast tjetër penal per te cilin janë gjykuar me 

aktgjykim te formës se prere, ndërsa si rrethane te posaçme renduese gjykata  nuk gjeti perveç 

veprimeve te te  pandehurve të cilat paraqesin elemetet  e vepres penale për te cilën  janë 

shpallur fajtorë.  

 

Gjykata është e bindur se denimi i shqiptuar ndaj të pandehurve është në harmoni me shkallën 

e përgjegjesisë penale të tyre  dhe peshën e veprës penale, keshtu që me denimin e shqiptuar si 

në dispozitiv të aktgjykimit do arrihet qëllimi i denimit i paraparë me nenin 38 të KPRK-së dhe 

atë efektin rehabilitues ndaj të pandehurve, efekt preventiv ndaj të tjerëve për moskryerjen e 

një veprimi i cili është i sanksionuar dhe i denueshëm si dhe reagimin e shoqërisë ndaj një 

veprimi të tillë të ndaluar dhe të ndëshkueshëm me ligj.  

 

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 secilin veq e veq  që kësaj gjykate t’i përmbushin 

shpenzimet e procedures në emër të paushallit gjyqësor në lartësi prej 15,00 € duke patur 

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

do te ndikoje dukshëm ne buxhetin familjar te tyre. 

 

Nga të cekurat e mësipërme u vendos si në dispozitivin e këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

   DEGA KAÇANIK 

   P. nr.495/19 datë 16.09.2021 

 

Praktikanti-Zyrtar Ligjor                                     Gjyqtarja,   

       Driton Rudi                                                                                              Zajrete Muhaxheri 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi  mundet të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditësh  nga dita e pranimit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së  Apelit në Prishtinë, përmes kësaj 

Gjykate. 


