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Numri i lëndës: 2018:030155 

Datë: 20.09.2019 

Numri i dokumentit:     00611858 

 

 

P.nr.858/18 

NË EMËR TË POPULLIT  

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Penal, në përbërje nga gjyqtari individual Adem Shabani, me zyrtaren ligjore Kadishe Shabani, 

ka proceduar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP.II.876-3/17 e 

dt.19.06.2018, në çështjen penale kundër të pandehurve: H.G, nga ....., me vendbanim në 

rrugën “ ....., për shkak të veprës penale Subjekti Afarist “ ..... “, SH.P.K. me numër biznesi ....., 

M.R, nga...., fsh....... rruga.... “ nr......, për shkak  të veprës penale Prodhimi dhe vënja në 

qarkullim e artikujve të dëmshëm ushqimor nga neni 267 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të 

KPRK-së ka mbajtur shqyrtimin gjyqësor 16.08.2019 dhe vazhduar me datat me data 

09.09.2019 m, me dt.18.09.2019  she shpalljen e ka bër me datën 20.09.2019, ku mori  dhe 

publikisht komunikoi këtë: 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

Kundër të pandehurve: 

1. H.G, nga ....., me vendbanim në rrugën “..... “,nr......lindur më ....., nga i ati 

J.... dhe e ëma H...., e gjinisë N....., shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, 

ka të kryer shkollën e mesme, me profesion teknik, punon si menaxher në 

pikën e “..... 

2. “, në rrugën “..... “ në .... martuar, prind i dy fëmijëve, me profesion 

ekonomist, i gjendjes së mesme ekonomike, me nr. personal ....... 

 

2. Subjekti Afarist “ ...... “, SH.P.K. me numër biznesi ......, M. R...., nga Prishtina, fsh. 

Ndërkombëtar rruga “ Tokio “ nr.52 Hajvali, i lindur me dt. 06.02.1962,me vendbanim në 

Komunën e Shtimes, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, ka të kryer fakultetin 

bioekologjik ushqimor, i martuar, prind i katër fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike, me 

nr. personal ....... 

 

 

               Konform nenit 364 par. 1 nën par. 1.3 të KPPK-së të pandehurit,  
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LIROHEN NGA AKUZA  

 

               1. H.G, që me datë 26.03.2018, në pikën e “ ......“, në rrugën “..... “ në ..... rreth  orës 

11:20, gjatë kontrollimit të inspektorëve veterinarë të Komunës në Ferizaj, është konstatuar se 

personi përgjegjës i “.....“, SH.P.K, i pandehuri H.G, duke vepruar me dashje dhe në 

kundërshtim me Ligjin për Ushqim nr.03/L-016 neni 10 pikat 1,2,3,pargrafi 3.1,3,2 pika 5 nën 

paragrafi 5.1 dhe pika 6 dhe neni 18 të Ligjit të cekur ka vënë në shitje (qarkullim) gjithsejtë 

158 kg mish të llojit të ndryshëm me afat të skaduar edhe pse i njëjti e ka ditur se në bazë të 

shijes, aromës dhe ngjyrës, produktet e cekura të mishti kanë qenë të rrezikshme për shëndetin 

e njerëzve. 

          - Me këtë kishin për të kryer vepër penale Prodhimi dhe vënja në qarkullim e artikujve të 

dëmshëm ushqimor nga neni 267 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së. 

2. Subjekti Afarist “ ..... “, SH.P.K. me numër biznesi ......, M.R, që me datë 26.03.2018, në 

pikën e “ ..... “, në rrugën “ .... “ në ....., Subjekti afarist “..... “, SH.P.K, e cila merret me shitjen 

e produkteve ushqimore dhe jo ushqimore, me pronar M.R, me qëllim të shitjes ka vënë në 

qarkullim artikujt të dëmshëm ushqimorë për shëndetin e njerëzve, konkretisht produkte me 

origjinë shtazore dhe nënprodukte të tij, gjithsej 158 kg mish të llojit të ndryshëm me afat të 

skaduar e të cilat produkte më pas janë konfiskuar dhe asgjësuar nga ana e inspektorëve 

veterinar dhe sanitar të Komunës së Ferizajt 

           - Me këtë kishin për të kryer vepër penale Prodhimi dhe vënja në qarkullim e artikujve 

të dëmshëm ushqimor nga neni 267 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së.  

Shpenzimet e procedurës penale bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me aktakuzën PP.II.876-3/17 e dt.19.06.2018, në 

çështjen penale kundër të pandehurve: H.G, nga ......, me vendbanim në rrugën “ .....“ për shkak 

të veprës penale Subjekti Afarist “ .... “, SH.P.K. me numër biznesi ......, M.R, nga......., për 

shkak  të veprës penale Prodhimi dhe vënja në qarkullim e artikujve të dëmshëm ushqimor nga 

neni 267 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së. 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata mbajti shqyrtimin fillestare me datën  

28.12.2018, konform nenit 245 paragrafi 2 te KPP-së ka konstatuar se te pandehurit ne afat 

ligjor kane pranuar nga nje kopje te aktakuzës dhe me pas prokurori i shtetit të akuzuarve i 

ka lexuar aktin akuzues dhe pas leximit të njëjtit veç e veç për veprat penale që akuzohen 

Prodhimi dhe vënja në qarkullim e artikujve të dëmshëm ushqimor nga neni 267 paragrafi 

2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së. 
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Pasi te akuzuarit nuk e kane pranuar fajësinë gjyqtari gjykues konform nenit 245 

paragrafi 6 dhe neneve 249 dhe 250 të KPPRK-së I njofton të pandehurit dhe mbrojtësin e 

pandehurit të pare av. A.H se ne afat prej 30 ditëve pas shqyrtimit fillestare para shqyrtimit 

të radhës duhet qe te paraqesin kundërshtimet e tyre për provat e cekura ne aktakuze, të 

paraqesin kërkesat për hedhjen e aktakuzës nëse është e ndalur ligjërisht dhe për shkak të 

mos përshkrimit të veprës penale sipas ligjit, apo ekzistojnë rrethana të cilat e përjashtojnë 

përgjegjësinë penale. 

 

Ne afatin ligjore mbrojtësit e tyre kane parashtruar kërkesë për hedhjen e aktakuzës 

dhe atë për te pandehurin H.G avokati i tij me autorizim A.H dhe për te pandehurin 

Subjekti Afarist “..... “, SH.P.K. me numër biznesi....., M.R, përfaqësuesi i tij juridik me 

autorizim Y.B. 

 

Ne vazhdim gjykata ka shqyrtuar kërkesat e palëve për hedhjen e aktakuzës mirëpo 

duke u bazuar konform dispozitave te nenit 250 paragrafi 3, 253 paragrafi 3 dhe neni 254 

paragrafi 6 të KPPRK-se jashtë seancës gjyqësore me datën 06.02.2019 ka refuzuar sit e 

pabazuar kërkesat e te pandehurve dhe mbrojtësve te tyre për hedhjen e aktakuzës dhe 

pushimin e procedurës penale ne këtë faze te procedurës dhe ka menduar se ne shqyrtimin 

kryesore iu ofrohet mundësia e palëve që të shqyrtohen të gjitha provat e propozuara nga 

ana e prokurorit te shtetit, dh provave qe janë propozuar nga mbrojtësit e te akuzuarve 

duke mos ju dhënë vlere te paracaktuar asnjë prove dhe pa predikuar epilogun 

përfundimtare ne këtë qështje penale. 

 

Kundër vendimit të gjykatës palët kanë ushtruar ankesë dhe Gjykata e Apelit sipas 

vendimit PN.nr. 232/2019 me datën 08.03.2019 ka refuzuar sit e pabazuar ankesën e 

mbrojtësit te pandehurve , subjektit afarist “ ...... “ SH.P.K. me autorizim av. Y.B të 

paraqitur kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj P.nr. 585/2018 te datës 

06.02.2019. 

 

Ne vazhdim gjykata n ketë qështje penale me datën 16.08.2019 ka caktuar 

shqyrtimin kryesore ku ka marrë pjese prokurori i shtetit Avdullah Abedini, i akuzuari 

H.G, me mbrojtësin e tij me autorizim A.H, i pandehuri subjekti afarist “ ...... “  me pronar 

M.R 

 

Edhe ne shqyrtimin gjyqësorë komfor nenin 323 te akuzuarit i ka ftuar gjyqtari 

gjykues i ka udhëzuar te përcjellin me vëmendje zbatimin e shqyrtimit gjyqësorë, dhe ne 

vazhdim prokurori i shtetit i ka lexuar aktakuzën te akuzuarve dhe pasi qe gjyqtari gjykues 

është bindur se te akuzuarit e kane kuptuar aktakuzën, te akuzuarve iu ofron mundësinë qe 

përsëri veç e veç te pranojnë ose te mos e pranojnë fajësinë për veprat penale qe akuzohen, 

por te njëjtit edhe ne shqyrtimin gjyqësorë nuk e kane pranuar fajësinë. 

 

Pasi te akuzuarit nuk  e kanë pranuar fajësinë në fillim të shqyrtimit gjyqësor, 

gjyqtari i vetëm gjykues ka ftuar prokuroren e shtetit për të përmbledhur provat që 

mbështesin rastin  komfor nenit 328 par 1.të KPPK-së. 
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Komfor nenit 329 gjykata ka bërë prezantimin e provave që i ka konsideruara të 

rëndësishme për një gjykim të saktë dhe të drejtë. 

Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor ka administruar provat e propozuara nga Prokuroria e 

Shtetit me qëllim të vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike. Në shqyrtimin gjyqësor 

publik në këtë çështje penale provat e propozuara gjykata konform nenit 8 dhe nenit 361 par.1 

dhe 2 të KPPRK-së, saktësisht dhe në mënyrë të plotë vërtetoi faktet dhe provat e lartcekura në 

shqyrtim gjyqësor që janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të ligjshëm, me vëmendje 

përkushtim maksimal e profesional dhe me ndërgjegjeje vlerësoj çdo provë një nga një dhe në 

lidhje me provat tjera, dhe në bazë të vlerësimit të tillë, ka nxjerrë përfundimin lidhur me faktet 

konkrete të vërtetuara se nuk ka asnjë provë të vetme që vërtetojnë dyshimin e bazuar se i 

akuzuari ka kryer veprën penale. 

Dëshmitari E.L inspektor i veterinarisë në Komunën e Ferizaj, në shqyrtimin gjyqësor ka 

deklaruar se  është e vërtetë se datën 26.03.2018, ka qenë për inspektim ne pikën e “ .... “ , në 

Ferizaj në ...... ” , ku kemi berë inspektimin e mishit. Ne kemi dal që të bëjmë një inspektim në 

këtë objekt, gjatë inspektimit në Komore të ngrirjes që shkon temperatura -15 deri -18 gradë C, 

dhe në Komore ftohëse që shkon temperatura nga 2 deri ne 8 gradë C, kemi hasur këto 

produkte te mishit siç janë :mish pule 100 kg, mish i thatë me asht 26 kg, mish i thatë 7 kg, 

suxhuk 15 kg, sallam 10 kg. Të gjitha këto produkte që janë gjetur në Komore, kanë qenë të 

prishura në ndryshim të parametrave organo-lepitkë ( kundërmojnë arome, kanë ndryshim të 

ngjyrës, ndryshim konsistencë e), mishi dhe nënproduktet e tij te gjitha këto produkte qe janë 

me afat të skaduar dhe te prishura ne vendet ku mbahen duhet te shënohen qe janë produkte me 

afat të skaduar apo te prishura, mirëpo mishit qe i kishte kaluar afati nuk kanë qenë të 

evidentuara me afat të skaduar, këto duhet te shënohen për arsye se tek personeli mund të 

shkaktojnë huti dhe mund të merr një produkt dhe ta vendos në pikë shitëse. Anë tjetër është se 

kjo masë e këtyre produkteve të mishit dhe nënprodukteve për të gjitha ketë është dashur të 

behet një kërkesë në inspektoratin komunal të sanitarisë dhe veterinarisë me qellim të 

asgjësimit të tyre, mirëpo palët nuk e kanë bërë një kërkesë te tillë. Për produktet e cekura me 

lartë kemi bërë procesverbal dhe të gjitha të gjeturat janë përfshire në procesverbal, masat të 

cilat janë marr pas konstatimit është vepruar komfor ligjit për ushqimin 03/L-016 neni 10 etj. 

Të gjitha produktet që i kemi gjet kemi marr masa që të lokalizohen, të njëjtat janë asgjësuar 

nga Kompania Mbrojta e Ambientit, kompani e cila është e kontraktuar nga subjekti afarist dhe 

kjo është bërë në prani të inspektorit. Personeli qe merret me kontrollimin e këtij ushqimi pa 

dyshim duhet të shikojnë gjithmonë afatet e s kadencës të produkteve qe i posedojnë. Produktet 

me afat të skaduar që mbahen në Komore duhet te behet kërkesë ushqimore në inspektorat 

veterinar dhe sanitare që të bëhet asgjësimi i tyre e assesi të mos lejohet kthimi në kompaninë e 

cila i ka furnizuar me këto produkte. Në artikujt për te cilët po dëshmoj nuk kemi hasur të 

dëshmuar kurrfarë afati të skaduar, me gjendjen qe kemi konstatuar se këtyre produkteve ju ka 

kaluar afati nuk është dashur te qëndrojnë ende ne objektet afariste pasi qe për konsumatorët 

paraqet rrezik, tek mishi i thatë dhe suxhuku i thate nëse preket me dorë mund të bartet masa 

kontraminuese në produktet tjera, rreziku ekziston.  Gjatë inspektimit ne  piken e “ ......, 
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produktet e mishit  kanë qen ne një masë të gjerë të Komorës, por mbishkrime mbi këto 

produkte nuk ka por ne piken shitëse nuk kemi gjetur mall qe është jashtë afatit. 

Dëshmitari B.U, inspektor i tregut në komunën e Ferizajt, në shqyrtimin gjyqësor ka 

deklaruar se  me dt. 26.03.2018, kemi qenë në inspektim në pikën e “ ...... “ , në ...., unë kam 

qenë në kuadër të kompetencave sipas ligjit të inspektoratit të tregut, detyrat e mija në ketë rast 

janë që të merrem me kontrollin e çmimeve raportin mes çmimeve në raft dhe në arke, 

deklinacionin e produkteve si dhe ndonjë parregullsi në kuadër të kompetencave qe kam në 

bazë të ligjeve e njëri prej ligjeve qe e zbatojmë lidhur me mbrojtjen e konsumatorëve kemi të 

drejtë të kontrollojmë produktet  deri në momentin e skadencës, nëse nuk kanë afat të 

përdorimit nuk është kompetencë e inspektoratit të tregut kemi të drejte qe brenda objektit të 

subjektit afarist të kontrollojmë çdo artikull ushqimore lidhur me afatin e përdorimit, unë nuk 

jam marr me pjesën e skadimit te afatit pasi qe ka qene kompetencë e kolegut që ishte me te 

E.L. Sa i përket procesverbalit është e vërtetë se duhet te nënshkruhet nga inspektori i 

veterinarisë, sa i përket produkteve të  mishit se i ka kaluar afatit  nuk është marr me të, por nga 

objekti deri sa ishte aty- prezent ka vërejtur se produktet dhe nënproduktet e mishit janë 

tërhequr nga objekti afarist ku edhe menaxheri i firmës është pajtuar me. Në vazhdim ka 

deklaruar se  sa i përket mallit qe akuzohen të pandehurit nuk është marr me afatin e 

skadueshmerisë por është marre kolegu E.L, inspektor i veterinarisë por unë kam asistuar se 

bashku me te dhe kam marr pjese edhe ne nënshkrimin e procesverbalit.  

I akuzuari H.G, në mbrojtjen e tij në shqyrtimin gjyqësorë ka deklaruar se nuk e pranon 

fajësinë për veprën penale  për të cilën e ngarkon akuza dhe në vazhdim ka thekësuar se i njëjti është  

menaxher në pikën “ ...... “ , në rrugën “ ..... ” në ..., dhe se mallin për të cilin akuzohet e ka 

hequr nga shitja dhe e ka vendosur në dhomën e veçantë me temperaturë 4-8 gradë C ku  ka 

evidentuar se  ky mall nuk është për shitje, ku ka patër afat por nuk ka qenë për konsum, pasi 

që ka vërejtur se i ka humbur vakumi apo ishte i dëmtuar, por nuk e mohon se ka pasur edhe 

mall të skaduar por me kohë e ka hequr nga shitja dhe vendosur në pjesën e posaçme të dhomës 

dhe mbi te ka shënuar se ky mall nuk është për shitje. Sa i përket punëtorëve që punoj në këtë 

Marketë posa veçohet ky mall dhe ka të evidentuar mbishkrimin se  është i skaduar, në 

mungesë të ndonjë artikulli punëtorët nuk kanë të drejtë dhe nuk kanë mundësi që artikulli që 

s’është i evidentuar me mbishkrim të lartë cekur ta qesin në qarkullim, pasi që punëtorët të cilët 

janë të angazhuar me produktet e mishit, ata e kanë për obligim për çdo mall, me kontratë  por 

edhe moralisht që t’u përmbahen rregullave të punëdhënësit. Ditën kur kanë ardhur inspektorët 

komunal në pikën “ ......” ka qenë prezent ku është pajtuar me asgjësimin e mallit me urdhrin e 

inspektorëve që kanë hasur në mallin e cekur më lartë edhe pse kemi pas të drejtë që mallin me 

i kthyer Kompanisë nga janë furnizuar pra nga furnitorët dhe të pajisen me mall tjetër. 

Inspektorët lidhur me punën e tyre kanë hartuar procesverbal ku kanë evidentuar mallin që nuk 

është për shitje por ky mall , konkretisht produkte me origjinë shtazore dhe nënprodukte të tij 

dhe atë mish pule 10 paketa diku 100 kg. mish i thatë 07 kg. Mish me ashtë rreth 26 kg., artikuj 

tjerë si sallam 5-6 kg të llojit të ndryshëm, suxhuk rreth 1o kg të gjitha këto artikuj kanë qenë 

në dhomën minus, që ishte i vendosur në Komore dhe nga kompania Mbrojtja e Ambientit pasi 

kanë kontratë me te  me  cilën kemi pas  marrëveshje për asgjësimin e i kanë marrë këto 

produkte dhe i kanë asgjësuar.  
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I akuzuari M.R, në mbrojtjen e tij në shqyrtimin gjyqësorë ka deklaruar se është, pronar i 

Subjektit Asfarist “ ...... “  me që akuzohet për shkak  të veprës penale Prodhimi dhe vënja në 

qarkullim e artikujve të dëmshëm ushqimor nga neni 267 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të 

KPRK-së dorëzon Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Ferizaj, Departamenti i Përgjithshëm 

Divizioni për Kundërvajtje Shifra, 0499 RI.nr.555/2018 i datës 21.12.2018 , është gjykuar dhe i 

është shqiptuar dënim me gjobë për të njëjtin dispozitiv të pikës 2 të aktakuzës  së P.TH. në 

Ferizaj PP.II.876-3/17 e dt.19.06.2018. Është e vërtetë se jam pronar i “ ......” ku pikë të shitjes 

kemi edhe në Ferizaj në  rrugën “.... ”, dhe artikujt që janë në shitje në këtë pikë të shitjes është 

një numër shumë i gjer i artikujve ushqimor dhe jo ushqimor dhe pos produkteve të cekura ka 

edhe produkte të mishit dhe më kanë informuar se në ketë pikë të shitjes kanë qenë inspektorët  

të veterinarisë dhe ushqimit të Komunës së Ferizajit, por në çdo pikë të shitjes janë të caktuar 

punëtorët përgjegjës të cilët kanë për obligim që të na njoftojn për problemet që hasin lidhur 

me problemet që paraqiten në pikat e shitjes “ ...... ” , pasi që unë nga mbingarkesat e punëve 

që kamë nuk mundem ti vizitoj të gjitha pikat e shitjes. Pikën “ ...... “ në rrugën “ ...... ” në 

Ferizaj nuk i kujtohet data e saktë por e di se ka qenë viti 2018. Secila pikë e shitjes “ ...... ” , 

ka një menaxher por ka edhe hierarkinë e në këtë kohë në Ferizaj menaxher ka qenë H.G por 

unë rrallë takohem me menaxher pasi unë jam pronar dhe marrë pjesë në pjesën globale të 

zhvillimit të “ ...... ” dhe ka punë me ekipe tjera menaxheriale e jo me përgjegjësit e pikave e 

për rastin që jam akuzuar përherë të parë jam njohur në gjykatë kur jam gjykuar edhe tani, për 

të njëjtën vepër penale që akuzohem. Unë nuk jam i kyçur në operacionin sa i përket punës së 

menaxherëve pasi që puna dhe detyra ime nuk është e shtrirë në kompetencën e tyre. Unë me 

subjektet të tjerë furnizues-furnitorët e brendshëm kemi marrëveshje për kthimin emalit me afat 

të skaduar, hiqet ai  mall si dhe kompensohet me mall tjetër që do të thotë është pjesë e 

barazimit të kartelës dhe atë nëse i ka kaluar afati, nëse është mekanikisht i dëmtuar nëse 

ndodhë edhe me defekt të prodhimit ato mallra kthehen, dhe për çdo mall të skaduar apo i 

dëmtuar por për pika të vogla unë nuk mundet të di se çka po ndodhë pasi kamë punë me firma 

të mëdha dhe kjo është arsyeja se nuk mundë ti mbuloj të gjitha pikat pasi janë personat me 

kontratë të punës që duhet të  përcjellin pikat e “ ...... ”  , ku ato janë të kyçur dhe kanë për 

obligim që të më njofton ku unë atyre ju besoj. 

Gjykata po ashtu bëri prezantimin e provave  të propozuara nga prokurori i shtetit dhe atë: 

leximin i procesverbalit me numër 243/18 i datës 26.03.2018 i inspekcionit veterinar te Komunës së 

Ferizajt, shiqimi i foto dokumentacionit qe gjendet ne lende, deklarata e te pandehurit, H.G e dhënë ne 

polici e datës 24.04.2018, kontrata e punës e datës 14.02.2018 numër 64/18 e lidhur mes te pandehurit 

dhe “ Super Vivës ”. 

Prokurori i shtetit Avdullah Abedini, gjatë shqyrtimit gjyqësorë dhe në fjalën 

përfundimtare deklaroi se: pas administrimit te provave ne seancat  e shqyrtim gjyqësorë 

kundër te pandehurit H.G  i akuzuara sipas pikës 1 te aktakuzës për veprën penale për shkak të 

veprës penale  “ Prodhimi dhe vënja në qarkullim e artikujve të dëmshëm ushqimor nga neni 

267 par 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së., si  dhe për te akuzuarin e dyte pronaren e “......” 

M.R për shkak të veprës penale  “ Prodhimi dhe vënja në qarkullim e artikujve të dëmshëm 

ushqimor nga neni 267 par 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-se , ne cilësinë dëshmitareve janë 

dergjur E.Ldhe B.U, te cilët kane qen ne kontroll tek qendra Tregtare “ ......” ne rr. “ ......” , me 
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dt. 26.03.2018, dhe   me rastin e kontrollit-inspektimit , kane gjetur se produkte e mishit dhe 

nene produkte e tij  nuk kane qen ne  sektorin e shtijës, por kane qen te vendosur ne një vende 

brenda qëndresë  te cilat kane pasur  afat te skaduar    dhe nuk kane qen te shënuar ne një 

shenje e cila ne baze te ligjit për ushqim 03L.06 neni 10 dhe 18 i obligon, dhe ne te njëjtën dite 

pas konstatimit qe kane bere inspektoret  nga inpeksioni i Komunës se Ferizajt  është urdhëruar 

qe kjo sasi  e mishit dhe nene produkte e tij  te largohet –te dërgohet për asgjësim çka është 

bërë, ku te cilin e ka  për obligim  vet menaxheri dhe njëkohësisht ishte pronarë i kësaj qendër 

tregtarë ta bën edhe me parë por nuk e kane bërë, po ashtu gjatë shqyrtimit gjyqësorë  disa herë  

inspektori  i veterinarisë i cili ka qenë në inspektim e ka potencuar faktin se kjo sasi e mishit 

dhe nene produkte e tij është dashur te largohet nga vendi ku ka qenë, si dhe është dashur që  të 

ketë shenjë dalluese me afat te skaduar  , me te vetëm qellim qe mos te rrezikohet shëndeti i 

popullatës –gjegjësisht konsumatorëve të kësaj qendre tregtare, andaj duke pasur për baze edhe 

procesverbalet te cilat gjenden ne shkresat e lendes mbi konstimin  e kësaj gjendje faktike, me 

rastin e inspektimit mbetem në tërsi pranë aktakuzës dhe i propozoj gjykatës qe për te 

pandehurin H.G  si menaxher i kësaj qendre tregtare  të shpallet fajtorë dhe ti shqiptohet një 

sanksion penal te parapara me ligje, ndërsa sai përket të pandehurit - pronari M.R te zbatohet 

ligjit për përgjegjësin e personave juridik. 

Mbrojtësi i të pandehurit H.G av. A.H, në vazhdimin e shqyrtimit gjyqësore te datës 

18.09.2019, fjalën përfundimtare e ka paraqitur me shkrim dh si dhe te njëjtën e ka elaboruar 

ne pika te shkurta, ku ka theksuar se nga te gjitha dëshmitë te dhëna ne këtë gjykim nga 

inspektorët si dhe nga nxjerrja e provave tjera, leximin e procesverbaleve, foto 

dokumentacionin e lendes, mbrojtja e te pandehurve nuk u provua dhe nuk u vërtetua se i 

mbrojturi im e ka kryer veprën penale e cila i vihet në barrë sipas aktakuzës së P.TH Ferizaj, 

sepse dëshmitaret  e ndëgjuar në shqyrtimin gjyqësor  dëshmuan se produktet e mishit te cilat 

janë hasur ne “ ...... ” SH.P.K ne rrugën “....... në asnjë mënyrë nuk ka pasur destinacion shitje, 

pra ofrimin e tyre te konsumatorët. Me vet faktin se të njëjtat janë gjetur ne komore të veçanta 

kjo e vërteton edhe me shume destinimin e tyre real i cili ka qene kthimi tek furnitorët që të 

njëjtit ti asgjësojnë sipas procedurave të asgjësimit andaj duke pasur parasysh në tersi arsyet e 

tjera qe i ka cekur ne fjalën përfundimtare të dorëzuar me shkrim  pa dyshim se nuk ka asnjë 

mënyrë tjetër përveç qe gjykata ne këtë çështje penale te jep aktgjykim lirues. 

I pandehuri H.G, ne fjalën përfundimtar tij deklaron: e mbështet ne tersi fjalën 

përfundimtare te te mbrojtësit te tij dhe ne mungesë të provave për veprën penale që akuzohet 

nuk e ndien veten të fajshëm i propozon Gjykatës që të sjelle aktgjykim lirues. 

I pandehuri M.R, ne fjalën përfundimtar tij deklaron: nuk e ndiej veten  te fajshëm për 

veprën për et cilën akuzohem dhe ne tersi i mbështes fjalët te cilat i kame dhen edhe ne 

shqyrtimet e mëparshëm, i propozoj gjykatës qe për veprën penale për te cilën akuzohem te  

shpall aktgjykim lirues. 

Bazuar në të gjitha provat e administruar në shqyrtimin gjyqësorë dhe vazhdimet e tij, 

deklarimet e dëshmitareve, mbrojtja e të pandehurve, nuk është provuar se të pandehurit i kanë 

kryer veprat penale për të cilat akuzohen. 
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Duke i bërë një analizë veprës  penale Prodhimi dhe vënja në qarkullim e artikujve të dëmshëm 

ushqimor nga neni 267 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së e cila thotë: ” Kushdo që 

prodhon me qëllim të shitjes, shet, ofron për shitje apo në ndonjë mënyrë tjetër vë në qarkullim artikuj 

ushqimor, pije, apo produkte të tjera për të cilat kryesi e di se janë të dëmshme për shëndetin njerëzor, 

dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre (3) muaj deri në tre (3) vjet. Paragrafi 2 thotë:” Kushdo që vë 

në qarkullim artikuj ushqimor, pije pa u ber kontrolli i nevojshëm nga personi apo enti i autorizuar. i vë 

në qarkullim pas datës së skadimit, dënohet me burg deri në dy(2) vjet. 

Bazuar në parimin e ligjshmërisë, parim ky i normuar me nenin 2 paragrafi 3 të KPRK-së, 

thuhet: Përkufizimi i një vepre penale duhet të përcaktohet në mënyrë të saktë dhe nuk lejohet 

interpretimi sipas analogjisë. Në rast paqartësie përkufizimi i veprës penale interpretohet në favor të 

personit ndaj të cilit zhvillohet procedura penale. Gjithashtu në  nenin 1 paragrafi 2, të KPPRK- së 

thuhet : “ Me këtë Kod caktohen rregullat që garantojnë se asnjë person i pafajshëm nuk do të dënohet, 

ndërsa dënimi ose sanksioni tjetër penal mundë t’i shqiptohet vetëm personit i cili ka kryer vepër penale 

sipas kushteve të parapara me Kodin penal dhe me ligje tjera të Kosovës në bazë të cilave janë paraparë 

veprat penale sipas procedurës së zbatuar në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme para gjykatës kompetente. 

Për veprën penale  veç e veç që akuzohen të pandehurit për shkak  të veprës penale 

Prodhimi dhe vënja në qarkullim e artikujve të dëmshëm ushqimor nga neni 267 paragrafi 2 

lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së , në Kodin penal të  Republikës së Kosovës, Ligjdhënësi në 

mënyrë shumë strikte dhe të qartë e ka precizuar se për të ekzistuar një vepër penale e kësaj 

natyre, duhen të plotësohen disa kushte, e në radhë të pare: Kryesi i kësaj vepre penale mund të 

jetë vetëm personi i cili ka ndërmarrë veprimet që kanë të bëjnë me prodhimin me qëllim 

shitje, ofrim për shitje dhe vënje në qarkullim në ndonjë mënyrë të artikujve ushqimor. E 

paragrafi 2 i nenit 267 të KPRK-së ka paraparë veprimet të cilat e përmbushin apo e 

formësojnë veprën penale e cila i vihet në barrë të pandehurve e si veprimet të tilla është 

inkriminuar vënia  në qarkullim të artikujve ushqimor pa iu bërë kontrolli i nevojshëm nga 

personi apo Enti i autorizuar pra secili artikull ushqimor dhe pije duhet të kontrollohet nga 

personi ose Enti i autorizuar para se të vihet në qarkullim, pa marrë parasysh a janë të 

dëmshme apo jo. Pra vepra konsiderohet e kryer kur vihen në qarkullim artikujt pa u 

kontrolluar, e në rastin konkret nuk kemi artikuj ushqimor në qarkullim, pra rrjedhimisht me vetë 

aktin se  produktet ushqimore me afat të skaduar për përdorim dhe ato të dëmtuara, janë gjetur jashtë  

pikës shitëse në ruajtje në frigorifer ( Komore ) në depo , ku nuk paraqitnin asnjë rrezik për shëndetin 

dhe jetën e konsumatorëve apo për stafin e punonjësve të saj pasi që, kontakti fizik i kujtdo qoftë me 

këto produkte ushqimore ka qenë i pa qasshëm dhe rrjedhimisht është i pa mundu, këto produkte assesi 

nuk kanë qenë të dedikuara për shitje konsumatorëve, nuk mund të konsiderohet se të pandehurit veç e 

veç e kanë konsumuar veprat penale Prodhimi dhe vënja në qarkullim e artikujve të dëmshëm 

ushqimor nga neni 267 paragrafi 2 lidhur me paragarafin 1 të KPRK-së, nëse nuk provohet me 

prova bindëse, dhe nuk vërtetohet elementi subjektiv, i veprës penale që i vihet në barrë të pandehurve, 

për shkak të rrethanave të elaboruara më lartë, për më tepër në këtë rast vlen edhe parimi se secili 

përgjigjet për veprimet e tij individuale në kuadër të dashjes apo pakujdesisë, dhe rastin konkret në 

veprimet individuale të pandehurit personi përgjegjës i “ ......  “ SH.P.K. i akuzuar H.G , ku në 

shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se produktet me afat të skaduar largohen nga vendi i shitjes në baza 

ditore, më pastaj në baza mujore informohen furnitorët për ti marrë produktet e tyre me afat të skaduar, 

produktet e mishit të cilat janë hasur në “ ......  “ SH.P.K. në rrugën  “......“ , në ....në asnjë mënyrë nuk 

kanë pasur destinacion shitjen, pra ofrimin e tyre tek konsumatorët, me vet faktin se të njëjtat janë 
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gjetur në Komore të veçanta, e kjo e vërteton edhe më shumë destinimin e tyre real i cili ka qen kthimi 

tek furnitorët që të njëjtit  t’i asgjësojnë sipas procedurave të asgjësimit. 

Gjykata me kujdes ka shqyrtuar Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Ferizaj, 

Departamenti i Përgjithshëm Divizioni për Kundërvajtje Shifra, 0499 RI.nr.555/2018 i datës 

21.12.2018 ku i pandehuri M.R në shqyrtimin gjyqësor që  i ofron gjykatës se për veprën 

penale që akuzohet është shpall fajtor dhe është dënuar ne gjobë por në afatin ligjor ka ushtruar 

anksë kundër këtij Aktgjykimi në Gjykatën e Apelit në Prishtinë. Gjykata ka siguruar një kopje 

të Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ka.nr.212/2019 i dt.01.04.2019 ku ka Anuluar 

Aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Ferizaj Divizioni për Kundërvajtje Shifra, 0499 

RI.nr.555/2018 i datës 21.12.2018 dhe lënda i’u është kthyer Gjykatës së shkallës së parë në 

plotësim procedure dhe rivendosje ku për rastin konkret deri në vendosje të kësaj çështje 

penale Gjykatës Themelore në Ferizaj, Departamenti i Përgjithshëm Divizioni për Kundërvajtje 

nuk kishte vendosur, ku të dy këtë vendime i bashkëngjiten shkresave të kësaj lënde penale. 

Gjykata në vazhdim  vlerëson se  te Subjektit afarist “ ...... ”, me pronar  të akuzuarin M.R nuk 

formësohen elemente të veprës penale që akuzohen, pra nuk ekzistojnë elementet e veprimeve 

inkriminuese të kryera si në aktakuzën e ngritur kundër tij nga ajo në bashkëveprim me të pandehurin e 

parë pasi që personi përgjegjës  H.G, me kohë i kishte hequr nga shitja artikujt ushqimor me afat të 

skaduar- si dhe artikujt e dëmtuar, duke i vendosur të njëjtat në komore të veçanta që gjenden të 

vendosura në depo, ku konsumatori nuk ka asnjë mundësi qasje fizike. Vërtetohet fakti se në këto 

Frigorifer ( Komore ) , produktet me afat të skadimi dhe të dëmtuara, nuk kanë qëndruar me artikujt 

tjerë ushqimor dedikuar për shitje konsumatorëve, por ndaras, me mbishkrimin-njoftimin se produktet 

me afat të skaduar dhe ato të dëmtuara nuk janë për shitje. 

Gjykata mbështetur në nenin 40 paragrafi 1 ku thuhet: Personi juridik është përgjegjës për 

veprën penale të personit përgjegjës, i cili ka kryer veprën penale duke vepruar në emër të  personit 

juridik brenda autorizimeve të tij, me qëllim të përfitimit të dobisë apo ka shkaktuar dëm për atë person 

juridik. Përgjegjësia e personit juridik ekziston edhe nëse veprimet e personit juridik kanë qenë në 

kundërshtim me politikat e afarizmit ose me urdhrat e personit juridik. Bazuar në paragrafin 3 të të 

njëjtit nen Përgjegjësia e personit juridik bazohet në fajësinë e personit përgjegjës. 

Gjykata duke pasur në konsideratë nenin 7 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së, ku përcaktohet se 

gjykata, prokurori i shtetit, dhe policia janë të detyruar që saktësisht dhe tërësisht t’i vërtetojnë 

faktet të cilat janë të rëndësishme për marrjen e vendimeve të ligjshme, dhe me përkujdesje të 

vërtetojnë faktet kundër të pandehurit dhe në favor të tij, dhe bazuar në nenin 361 par. 1 dhe 2 

të KPPRKsë, ku përcaktohet se gjykata e bazon aktgjykimin vetëm në faktet dhe në provat e 

proceduara në shqyrtimin gjyqësor, dhe detyrohet të vlerësoj çdo provë një nga një dhe në 

lidhje me provat tjera, dhe në bazë të vlerësimit të nxirret përfundim nëse fakti konkret është 

provuar, si dhe bazuar në nenin 3 par. 2 të KPPRK-së, është përcaktuar se mëdyshjet lidhur me 

ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen interpretohen në favor të pandehurve.  

Andaj bazuar në këto nene të kodit të procedurës penale dhe në provat e administruara 

gjatë shqyrtimit gjyqësor, në mungesë të provave në drejtim të fajësisë gjykata ka marrë 

aktgjykim lirues në kuptim të nenit 364 par.1 nën par. 1.3 të KPRK-së.  
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 Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor është marr në 

bazë të nenit 454 par.1 të KPPRK-së.  

Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 364 par.1 nënpar.1.3 të KPPRK-së, u vendos si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Departamenti i përgjithshëm-divizioni penal, 

P.nr.858/2018 me datë 20.09.2019 

 

 

    Procesmbajtëse                                                                                                   Gjyqtari 

     Valjeta Topalli                                              Adem Shabani 

 

 

 

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

nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


