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Numri i lëndës: 2018:063030 

Datë: 23.03.2021 

Numri i dokumentit:     01622968 

 

                                                                                                                             P.nr. 452/18 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

Gjykata Themelore Prizren - dega në Suharekë,Gjyqtari Robert Tunaj, me sek. Juridike   

F. Kabashi, në lënden penale kundër të akuzuarve  Personit juridik “B.” SH.P.K me seli në Sh. 

dhe R. F. B. nga fsh. Sh.,  për shkak të  veprave penale  prodhimi  dhe vënia në qarkullim e 

artikujve të dëmshëm ushqimor nga neni 267 par. 1 të KP, e duke vendosur sipas aktakuzes të 

PTH në Prizren  PP.II.nr. 725-7/18 të dt. 12.10.2018, pas seancēn gjyqēsore të mbajtur me 

dt.10.03.2021,  në prezencē të PSH Besim Susuri, të akuzuarve dhe mbrojtësit av. D. F., me 

dt.15.03.2021 mori  dhe publikisht shpalli ,ndërsa me daten 23.03.2021 përpiloi ketë: 

A K T G J Y K I M 

  

Të  akuzuarit: 

1.PERSONIT JURIDIK "B."- SH.P.K, me seli në fshatin Sh. Komuna e 

Suharekës, me nr. të regjistrimit të biznesit:.................., 

2. R. B., si person përgjegjës dhe i vetmi anëtar i personit juridik, i lindur me datë 

19.08.1070, nga i ati F. dhe e ëma M., i lindur në fshatin Sh. Komuna e Suharekës, ku edhe jeton 

rr. "B. N.", ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, i martuar, baba i katër 

f'ëmijëve, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, i pajisur me numër personl ................... 

  

Konform nenit  364 par. 1 nen par.1. 3 të KPP. 

 

LIROHEN  NGA AKUZA 

 

   I.Me datë 22.09.2016, në terminalin doganor "T. H." në Prizren, me qëllim të shitjes, 

shet ofron për shitje apo në ndonjë mënyrë tjetër vë në qarkullim artikuj ushqimor, për të cilat i 

pandehuri ka ditur se janë të dëmshëm për shëndetin e njerëzve, në atë mënyrë që si person 

përgiegjës-i vetmi anëtar në kuadër të personit juridik "B." SH.P.K. me seli në fshatin Sh. 

Komuna e Suharekës dhe me nr. të regjistrimit të biznesit: .............., nga B., prej kompanisë "V." 

ka importuar 22.313.5 kg. bruto (njëzetë e dymijë e treqind e trembëdhjetë pikë pesë kilogram), 

mish gjedhi të ngrirë dhe atë: Trimming të ngrirë sasinë prej 6656 kg. (gjashtë mijë e gjashtëqind 

e pesëdhjetë e gjashtë); neck sasinë prej 1900,5 kg. (njëmijë e nëntëqind pikë pesë); hamburger 

sasinë prej 1070 kg. (njëmijë e shtatëdhjetë); blade sasinë prej 2176.5 kg. (dymijë e njëqind e 

shtatëdhjetë e gjashtë pikë pesë); rumpcenter sasinë prej 3595 kg. (tremijë e pesqind e 

nëntëdhjetë e pesë); silverside sasinë prej 2770.5 kg. (dymijë e shtatëqind e shtatëdhjetë pikë 

pesë) dhe eye of roundpat sasinë prej 4145 kg. (katërmijë e njëqindë e katërdhjetë e pesë), të 
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gjitha me afat të skaduar të përdorimit ku në ambalayhin e jashtëm kishte tiketa ku ishte shënuar 

data e skadimit viti 2017, ndërsa në brendi gjendej tiketa tjetër ku afati i përdorimit kishte skaduar 

në vitet 20042007, prej dymbëdhjetë vitesh (12), të konstatuar me rastin e kontrollit të kryer nga 

inspektorët e Agjencisë të Ushqimit dhe Veterinës të Kosovës, të frigo kamionit të kompanisë 

transportuese L. K. nga R. e Maqedonisë me targa të regjistrit VE ... VH dhe VE ... VE, i tërë 

kontigjenti i është nënshtruar procedurës së asgjësimit dhe është asgjësuar. 

  

   Këso dore do të kishte për të kryer veprën penale  prodhimi dhe vënia në qarkullim e 

artikujve të dëmshëm ushqimor nga neni 267 par. 1 të KP. 

 

 2. Me datë 20.03.2018, rreth ores  13,00 në fshatin Sh. , Komuna e Suharekës me qëllim 

të shitjes, shetë ofron për shitje apo në ndonjë menyrë tjetër vë në qarkullim  artikuj ushqimor, 

për të cilat i pandehuri  ka ditur se janë të dëmshem për shendetin e njerzve,  në atë menyrë që 

si person  pergjegjës- i vetmi anëtar në kuadër të personit  juridik  “B. “SH.P.K, me seli në fshatin 

Sh. Komuna e  Suharekës,  dhe me numër të regjistrimit të biznesit ............, me  rastin e bastisjes  

nga policia e  Kosoves,  NJRHKEK në Prizren,  dhe inspektorët e AUV Zyra rajonale në Prizren,  

të lokaleve – repartit përpunimin e mishit, janë gjetur  600 kg (gjashtëqind kg), produkte të mishit 

të gatshme  për  shitje në tregun Kosovar  me afat te skaduar të përdorimit  dhe atë :virshlle pule,  

sugjuk, spec i bluar, kofsha pule,  kofshë qure,  sallam pule dhe sallamë viqi, të cilat  janë 

asgjësuar  sipas procedurave  për asgjësim. 

  

Këso dore do të kishte për të kryer veprën penale prodhimi dhe vënia në qarkullim e 

artikujve te dëmshem ushqimor nga neni 267 par. 1 të KP. 

  

Shpenzimet e procedures bien në barrë të mjeteve bugjetore te  kësaj gjykate. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prizren , pranë kësaj gjykate ka parashtruar aktakuzen  PP.II.nr. 

725-7/18 të datës 12.10.2018, ndaj të akuzuarve Personit juridik “B.” SH.P.K me seli në Shirokë 

dhe pronarit si person përgjegjës R. F. B. nga fsh. Sh.,  për shkak të  dy veprave penale  prodhimi  

dhe vënja në qarkullim e artikujve të dëmshëm ushqimor nga neni 267 par. 1 të KP-së nr.04/L-

082. 

Në fjalën përfundimtare prokurori i shtetit Besim Susuri, theksoj se në shqyrtimin gjyqësor 

pas administrimit të provave në tërsi është vërtetuar gjendja faktike si në dispozitivin I dhe II të 

aktakauzës dhe se në veprimet e të dy të akuzuarve qendrojnë elementet e vepres penale prodhimi 

dhe vënia në qarkullim e artikujve të dëmshëm ushqimor nga neni 267 par. 1 të KP-së  Është 

vërtetuar se tek të akuzuarit në dy raste është gjetur mish me afat të skaduar dhe jo për përdorim. 

Të akuzuarit  kanë importur mish nga kompania “V.“ nga B. ,me dt.22.09.2016 në terminalin 

doganor H. në Prizren, nga inspektoret e Agjencisë së Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës është 

vërtetuar se mishi ka qenë me afat të skaduar ,këtë fakt e provuan edhe dëshmitaret- inspektoret 

e AVUK –ut në shqyrtim gjyqësor të cilet theksuan se në pakot e mishit kishte tiketa me afat të 

skaduar, ju mungonin tiketat fare dhe vërehej shenja e ngjitësit ku ishin hjekur ato ,por edhe nga 

provat materiale të administuara është vërtetuar në malli ka qenë me afta të skaduar dhe i 

porosituar dhe destinuar për të akuzuarit.Po ashtu nga provat e administuara si dëgjimi i 

dëshmitarve dhe procesverbalet në vend ngjarje u provua se në depon e  të akuzuarve në fshatin 

Sh. është gjetur sasia prej 600 kg. mish me afat të skaduar e gatëshme për shitje në tregun kosovar 

si në dispozitivin e dytë të akuzës . Ka propozuar që të akuzuarit të shpallen  fajtor  dhe të  

dënohen  sipas  ligjit për të dy veprat që i vëhen në barr.   
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Në fjalen përfundimtare mbrojtësi av.D. F. ka thesuar se pas administrimit të provave 

materiale dhe dëgjimit të dëshmitareve  me asnjë provë të vetme nuk është vërtetuar se i akuzuari 

R. B. ka kryer vepren penale për të cilen akuzohet .Provat e administuara provojn faktin se i 

akuzuari ka ndjekur të gjitha procedurat e parapara për importimin e mallit – mishit në teritorin 

e Republikës së Kosovës. Në asnjë mënyrë dhe asnjë rrethan ky mish nuk është vënë në qarkullim 

ngase e tërë saisa e mishit e importuar nga B. përkatsisht firma V.”  nuk është futur fare në 

Kosovë pasi që e njëjta gjatë kryerjes së procedurave doganore për import të mallit në kufirin e 

Kosovës është konstatuar se është mall me afat të skaduar për qka edhe fare nuk është lejuar të 

futet në tregun kosovar ,dhe është asgjësuar nga AVUK-u sipas procedurave ligjore. 

Se i akuzuari R. B. me asnjë veprim nuk ka kryer veprat penale për të cilat akuzohet është 

vërtetuar nda dëshmia e dëshmitarit K. L.  dhe E. Sh. inspektor në AVUK-ut të cilen në shqyrtim 

gjyqësor kan provuar faktin se malli i importuar nuk është vënë në qarkullim nga i akuzuari , se 

ai nuk ka ndërmarr asnjë veprim për ta vënë atë në qarkullim .Edhe me povat materiale si transferi 

bankar për kthimin e parave nga “V.” te “B.” Shpk provohet pafajsia e të akuzurit në këtë rast.Të 

gjitha provat flasin se i akuzuari nuk a marr asnjë veprim për futjen e mallit në treg,malli i 

importuar nuk ka kaluar procedurat e zhdoganimit dhe nuk është paisur me qertifikat veterinere 

në Kosovë  në mënyrë që të futet në prodhim,shitje apo qarkullim.Nuk është provuar dashja si 

element esencial i kësaj vepre penale ( neni 21 i KP-së). 

Sa i përket veprës penale si në dispozitivin e dytë të aktakuzës  nga dëgjimi i dëshmitarve H. 

B. dhe K. K. është provuar fakti se artikujt ushqimor të distibuar nëpër markete  nga prodhuesi 

ndodhë të mos shiten në tërsi brenda afatit të qendrushmerisë ,për qka marketet me skadimin e 

aftit të mallit , mallin e kthejnë te prodhuresi për asgjësim edhe në këtë rast është vepruar kështu 

prodhuesi ka grumbulluar mallin me afat të skaduar nga marketet me qëllim asgjasimi duke i 

tërhequr nga qarkullimi e jo në asnjë  mënyrë për të vënë ato në qarkullim.  Përfundimisht ka 

kërkuar që gjykata të nxjerr aktgjykim lirues për të akuzuarin. 

I akuzuari R. B. në fjalen përfundimtare ka mbështetur fajlaën e mbrojtësit dhe ka kërkuar 

nga gjykata të merr aktgjykim lirues pasi që me asnjë provë nuk janë vërtetuar veprimet konkrete 

dhe qëllim të vënë mallin në qarkullim.Për më tepër i tërë malli si në dispozitivin e dytë ka qenë 

mall i gatëshem e jo për futje në prodhim, përpunim apo treg  ,por i njëjti është hequr nga tregu 

për asgjasim.  

Gjykata në shqyrtim gjyqësor ka administuar provat e propozuara nga palët , në cilësi të  

dëshmitarve ka dëgjuar K. L., H. B., E. Sh., K. K., K. P., ka bërë shiqimin në faturat e kompanis 

B. “V.” B-..... B. nr. ........ e dt. 20.09.2016, lista e ngarkeses  nderkombëtare e transportit  te  

Frigokamioni DMR.nr........ të dt. 19.09.2016, tranportuesi MKD/.../....,ILE k. Republika e 

Maqedonis me targ VE-...-HV dhe VE-... VE nga V. SA/NV .... B. B. për pranuesin B. SHPK 

në Kosovë dokumenti veterinar  për import  dhe transport  të produkteve me origjin shtazore  

mish gjedhi  nga B. lëshuar nga Drejtoria Rajonale në Shkodër me nr. ....... të dt. 21.09.2016, 

kërkesen për asgjësim të mallit me nr. ..... – 1 te dt. 03.10.2016, vendimin për agjesim të mallit  

nr. 01 .../2016 të dt.  30.09.2016, çertifikaten për kontroll veteriner nr. ...... të dt. 22.09.2016 

lëshuar nga AVUK, raporti i oficerit të dt. 21.03.2018, raporti i dt. 23.03.2018, procesverbali nr. 

....... të dt. 20.03.2018, procesverbali 23.03.2018, vendimi nr. 04-1-.../18 të dt. 23.03.2018, 

procesverbali ......./16, raporti mbi testimin nr. ...., ....,....,.... të gjitha të dt. 29.03.2018, procesi 

nr. ........ të dt. 04.10.2016, raporti i agjensis Kosovare për fornezikë të dt. 21.05.2018, nr. AKF 

2018-0128, Fotodokumentacioni, deftesë pagesën e dt. 16.09.2016, deftesëpagesen e dt. 

10.11.2016, me te cilen provohet  fakti se është kthyer  shuma e paguar  nga V. tek B. SHPK, 

ndërsa fatura për kthimin e mallit  nga marketet  në lokalet e  SHPK B.  pasi që i është ofruar  

afati i skadences, provat me nr. 3 deri në nr. 9 bashkangjitur kundërshtimit të akuzes, kërkesa 

për asgjësim te dt. 17,10.2019, procesverbali nr. ...... për asgjësim të dt .12.11.2019, aktgjykimi 
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K.nr. 13227-13228/16 te dt. 06.08.2018 lëshuar nga Gjykata  Themelore Prizren dega  në 

Suharekë Divizioni per kundervajtje, dhe fotodomumentacion të cilat  gjinden në  shkresat e  

lëndes si prova materiale.  

 

Gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor pas analizimit të provave të administruara secilen veq 

e veq dhe të ndërlidhuara  në tërsi me njëra tjetren ,gjeti se në veprimet e personit Juridik 

SHPK”B.” me seli në Sh.  përfaqësur nga pronari  dhe personit përgjegjës i akuzuari R. B. nuk 

formohen elementet qenësore të vepres penale prodhimi dhe vënia në qarkullim e artikujve të 

dëmshëm ushqimor nga neni 267 par.1 të KP-së si nën I dhe II të dispozitivit të aktgjykimit. 

 

Me qëllim të ndriqimit të rastit  dhe gjetjes së të vërtetës ,gjykata ka dëgjaur dëshmitaret 

, profesionistet nga AVUK-u që mirren me procedurat e importit të mishit por edhe dëshmitarët 

tjerë inspektorët sanitar të  involvuar në rast. 

 

Dëshmitari  K. L. inspektor  ne termianlin H. në Prizren në seancë ka deklaruar se me dt. 

22.09.2016 në terminalin doganor holandez në Prizren  Kompania B. SHPK me seli në Sh. 

,Komuna e Suharekës,  ka importuar një sasi  prej 22.313,5 kg mish gjedhi. Nga agjendi doganor 

është paraqitur kerkesa  per kontrollin e mallit të cilen e importon  frima B. SHPK me numër 

........./2016, pas kontrollimit te letrave percjellëse me te cilat  vjen  kamioni dola në terminal  ta 

kontrolloi kamionin  i cili  kishte ardhur  nga  B.. Kamioni ka qenë i parkuar në terminal Doganor, 

temperatura në kamion ka qenë  - 22 grad celcius ,i bllombuar  nga ana e  B., Shqipërisë dhe  

Malit  të Zi. Letrat  nga B. kanë qenë të rregullta  të vulosura nga ana e  inspektorit shtetror te 

shtetit te  B.,  ka qenë qertifikata veterinare BE/EX/LUKX/.-2016/...../15/A-B të nenshkruar nga 

inspektori B., Euro 1 me numër A2......, fatura me numër ..... dhe pas kontrollit të bllombave 

bashkë me agjentin doganor  kemi hapur kamionin me targ VE-...-VH dhe VE -...-VE, pas 

kontrollimit te paketave kemi vërejtur  një cop mishi të cilit i është  dëmtuar tiketa  ku duhej me 

qenë data e prodhimit – data e skadences dhe emri i eksportuesit, pas kësaj  hyra me thellë me 

kontrolluar kamionin, në menyrë detale dhe vërejta  se  janë disa pako me afat të skaduar dhe atë 

mish gjedhi, për qka kam lajrmuar zyren qendrore në Prishtinë, ne kemi ndaluar automjetin 

doganor në Prizren. Pronari i kompanis  B. SHPK, kur ka parë keto të gjetura  ka bërë kerkesë 

per kthimin e mallit në vendin e origjines, por pasi  që një kerkesë e tillë është refuzuar ka kërkuar  

që ky mall te asgjësohet, per  çka edhe është nxjerre vendimi per asgjësimin e mallit  me nr. REF. 

AU.01-.../16 të dt. 30.09.2016, nga  unë  si inspektor veteriner,me  çrast edhe  në prani të 

komisionit është bërë asgjësimi i mallit, gjatë asgjësimit , prezent  kanë qenë edhe inspektoret 

regjional, Dogana e  Kosoves, Agjenti Doganor dhe kamerat televizive. Ne pytjen e mbrojtjes ka 

deklaruar se ka qenë detyrë e inspektorve të B. te kontrollojnë ngarkesen e mallit  si datën, 

adresën e sakt, të verifikojnë llojin e mishit prej qfar kafshe vjen ajo,  pastaj të lëshojnë 

çertifikaten veterinere dhe  çertifikaten përcjellëse për mallin,  e që të gjitha këto  i ka poseduar 

dhe të gjitha këto letra kanë qenë në rregull. Për rastin  kanë qenë të informuara nga AVUK edhe  

shteti B. dhe nga B. ka ardhur  një  inspektor hetues për të verifikuar  gjendjen faktike. Me rastin 

e kontrollit të kamionit  bllombat  kanë qenë në rregullë, prezent  ka qenë agjenti doganor por jo 

edhe  i akuzuari R. B.. Agjenti Doganor  ka pas sjellje  shumë korrekte, i njejti nuk ka bërë asnjë 

përpjekje të shmangë procedurat e rregullta të inspektimit,  ai nuk ka ditur qka ka mbrenda në 

kamion. Në pytjen  se a mund të konsiderohet si i mundshëm për tu vënë në qarkullim dhe shitje  

mishi që është ndal në terminalin doganor  dhe se a  konsiderohet se ky mish është futur në 

teritorin e  Kosovës  është përgjigjur  se malli në terminal doganor  llogaritet  si zonë neutrale, 

pasi që është nën mbikqyrje të  doganës,  pa u lëshuar  qertifikata vetirinere dhe pa u bërë  

zhdoganimi i mallit, malli nuk mund të llogaritet  që është fut në brendi të Kosovës. Ne pytjen 

se a keni mundur të vëreni se importuesi apo eksportuesit  ka pas  qëllim maskimin e mallit është 

përgjigjur   importuesi nuk e ka ditur  për mallin që po importon, ndërsa eksportuesi e ka ditë me 
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gjasë  ka pas qëllim mashtrimi, veterineri në B. e ka ditë ketë rrethanë për çka e di që  kjo qështje 

është bërë  e madhe edhe në B.. Malli është transportuar me kamion në temperatur – 20 grad, 

qka edhe është në rregullë, mirëpo në tiketë kam hasur dhe e kam parë  që ka pas mish me datë 

15.04.2004. Mishi i gjedhit ka qenë i ambalazhuar në qese najlloni, tiketa e deklarates  ka qenë  

e dyshimt për manipulim dhe në shumicen e rasteve  edhe kanë qenë të hekura  fare, por ky 

manipulim  ka mund  të bëhet vetëm në thertore në B. dhe nuk ka pas mundësi  në asnjë menyrë 

të bëhet gjatë rrugëtimit pasi që kamioni ka qenë i bllombuar me rregullë. 

 

 Deshmitari   E. Sh. në dëshmin e tij ka deklaruar se në vitin 2016 nga inspektori në 

terminalin doganor në Prizren jemi njoftuar për një ngarkesë me mall të dyshimt në skadencë, 

unë kam kërkuar nga inspektori qe për ketë rast të njoftoi prokurorin dhe doganën e sipas ligjit 

ne jemi të obliguar që të njoftojm edhe autoritetin eksportues- doganen që ka lëshuar qertifikatën 

veterinere për qka kemi njoftuar Agjencinë për Siguri Ushqimore në B. përmes emailit, e 

njëkohësisht kemi kërkuar ndihmë edhe nga ambasada B. me qëllim të përshpejtimit të 

procedurave pasi që ngarkesa priste në terminal, arsyeja që kemi kërkuar ndihmë prej tyre ka 

qenë në drejtim të vërtetimit të faktit se mos ka ndonjë gabim në procedurë dhe qertifikata nuk 

e ka mbuluar këtë lloj malli, me qëllim të mos gabohet në hapa. Shteti B. dërgoi një inspektor 

veterinar për ta konstatuar gjendjen faktike derisa malli ishte në terminal, por të njejtit nuk na 

kanë dhënë asnjë raport me të gjeturat e tyre. Malli nga AVUK është asgjësuar pasi që është e 

pamundur të kthehet në vendin e origjines nga se nuk ka asnjë garancion se të njejtin do ta 

pranojn autoritetet eksportuese dhe vendet që duhet të transportohet ai mall tranzit nepër 

territorin e tyre. Ne këtë garancion nuk kemi arritur të sigurojmë për qka është inicuar proceduura 

e asgjësimit të mallit, malli gjithësesi duhet të asgjësohet pasi që i njejti nuk lejohet si i tille për 

konsumim në vend ashtu edhe jashtë vendit dhe nuk ka pasur rrugë tjetër pos asgjësimit të tij, 

nga se ne vendin tonë nuk egziston asnjë fabrikë për prodhimin dhe përpunimin e mishit për 

kafshë dhe me afat të skaduar.  

 

 Dëshmitari  H. B. ka deklaruar se unë te SHPK B. me datë 20.03.2018 nuk kam qenë në 

kontroll, dhe nuk kam njohuri për të gjetuart dhe ne bazë të dokumentacionit qe posedoj unë 

,kam dokumentacion vetëm për asgjësim të mallit deri ne vitin 2015, ndërsa pas vitit 2015 nuk 

kam pasur një kërkesë të tillë. Unë e di se me datë 23.03.2018 malli që është marrë sipas 

procesverbalit te konsumatori B. e kamë asgjësuar ka qenë rreth 600 kg mish, në pytjen e të 

akuzuarit se a mund të bëhet kërkesë për asgjësim para se të grumbullojmë një sasi të mallit ne 

depo është përgjigjur se po një kërkesë e tillë mund të bëhet edhe para edhe pasi që të depononi 

atë mall ne depo dhe nuk ka ndonjë kriter apo masë minimale për ushtrimin e kërkeses për 

asgjësim. 

 

Dëshmitari K. K. ka deklaruar se te ndërmarrja SHPK B. kemi qenë edhe herave të tjera, 

pasi që ka pasur kërkesë për asgjësimin e mallit nga ana e tij. Sipas planit nacional këto biznese 

i kontrollojm dy deri në tre herë në vit, marrim monstrat dhe bëjnë analizat e mallit e të 

ngjajshme. Prodhuesit artikujt ushqimor pas prodhimit i distribuojn në markete për shitje me 

mjete të transportit adekuatë dhe sipas deklaracionit të produkteve. Ato produkte nganjëherë 

edhe nuk shiten të tëra dhe të njejtat kanë një afat të qëndrueshmeris, kur në market i kalon afati 

i qëndrueshmeris marketi e lajmëron prodhuesin, prodhuesi shkon i terheqë dhe i deponon ato 

mallra në fabriken e vet në një vend të caktuar ku grumbullohen ato sikurse në këte rast. Ne 

shkojm me kërkesën e prodhuesit e marrim mallin dhe asgjësojmë, është obligim i prodhuesit ta 

tërhekë mallin e skaduar në markete, mënyra koha dhe sasia e grumbullimit të mallit nuk është 

e përcaktuar ,ka ndodhur që kemi shkuar me shumë vones pasi që numri i inspektorëve është i 

vogël për ta mbuluar krejt Kosovën, ndërsa me datën 20.03.2018 a ka pasë kërkesë për asgjësim 

të mallit nuk e di, ky deshmitar ka deklaruar se me datë 20.03.2018 nuk ka qenë në lokalin e të 
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akuzuarit kanë qenë koleget  tjerë të AVUK në kontroll dhe nga ta kam kuptuar se ka pasur 

parregullsi higjeniko-sanitare por jo edhe për mallin e prishur-skaduar.  

 

Dëshmitari K. P. ka deklaruar se ndërmarrjen SHPK B. e njof që nga koha e inspektimit 

para 3 vitesh, ndërsa me parë nuk e kamë njohur, në ditën e inspektimit kem konstatuar se kushtet 

higjeniko-sanitare nuk kanë qenë në nivelin e duhur pasi që banjot nuk kane qenë të rregulluara 

si duhet. Puntorët që kanë punuar aty kane qenë të pajisur me libreza sanitare, dhoma ku ruhen 

melmesat ka qenë e dëmtuar prej brejtësve tek linja e prodhimit kemi gjetë një shishe të 

dizefektantëve që nuk e kishte vendin aty. Në komoren ku ishte duke ruajtur mishi kishte edhe 

mish për asgjësim gjë që nuk lejohet duke sqaruar qka ështe komorja ku ruhet mishi ka deklaruar 

se tek prodhuesit janë dhomat ku ruhet mishi me ngrirje të thell mbi -19 gradë celcius dhe 

komoret me temperaturë 0 deri 4 gradë celcius e ku ruhën mishërat varësisht prej deklaracionit 

nga se në secilën mish egziston deklarata për kushtet e ruajtjes ndërsa rënditja e mishit në ato 

komore bëhet sipas dëshirës së pronarit dhe nuk ka ndonjë rregull të caktuar, ne pyetjen se mishi 

me afat të skaduar ku ka qenë i vendosur është përgjigjur se nuk kemi thenë se kemi të bëj me 

mish me afat të skaduar por kemi thënë se është mish për asgjësim qfarë mishi ka qenë nuk më 

kujtohet duke u sqaruar për mënyrën dhe proceduren për asgjësimin e atij mishi ka theksuar se 

prodhuesi që ka mish për asgjësim duhët ta vendos në komore të posaqme dhe duhet ta ketë 

shenjën e shënuar per mish për asgjesim dhe pastaj e lajmëron kompanin me të cilen ka kontratë 

për mbeturina-asgjësim dhe inspektoret sanitar , në prezencën e inspektorëve edhe bëhet 

asgjësimi ,sasia e mishit për asgjësim dhe koha sa duhet ai te zgjas të asgjësohet nuk është e 

limituar.  

 

I akuzuari R. B.  në mbrojtjen e tij ka deklaruar se kompania ka statusin e personit juridik, 

ndërsa veprimtaria e saj është përpunimi i mishit të gjedhit dhe shpendëve dhe atë prodhimtaria 

e suxhukut, sallamës dhe vishlleve. Lëndën e parë e importojm nga shtetet si Gjermania, Austria 

Sllovenia, Belgjika etj. Mallin zakonisht e kontaktojmë përmes emailit aty merremi vesh për 

qmimin, për mënyrën e pagesës ,e që pagesa bëhet zakonisht para ngarkeses së mallit. Përmes 

emailit na ofrohet karakteristika e mishit lloji, afati i përdorimit, na prezantojn fotografit e tij. 

Për rastin konkret kamë qenë edhe personalisht në terminalin doganor ku me rastin e hapjes së 

kamionit dhe me të filluar të kontrollit të mishit nga ana e inspektorit të AVUK  menjëherë është 

hasur në probleme ku në ambalazhin e jashtëm kanë qenë të vendosura tiketa tjera në afat të 

rregullt, ndërsa gjatë hapjes së paketave është vërejtur se mishi i paketuar nuk është në rregull, 

kanë qenë të vendosura etiketat me afat të skaduar, në disa paketime nuk ka pasur fare tiket, në 

të njëjtat shifet se tiketat janë hequr pasi që në paketime kanë ngelur ngjitësi nga ku ështe hequr 

tiketa, unë këtë fakt nuk e kamë ditur, unë kam porositur mishin në rregullë me afat të përdorimit 

e jo  mish me afat të skaduar, ky mish nga inspektorati është bllombuar dhe i gjithë kontigjenti 

është bllokuar në terminal unë kamë thirrur firmën kontraktuese “V.” në B. e kamë njoftuar se 

mishi që është dërguar është me afat të skaduar dhe ata kanë kërkuar që i njëjti të kthehet tërë 

kontigjenti i tij në B., për qka unë kamë bërë një kërkesë në AVUK  me qëllim që mishi sipas 

marrëveshjes me kompanin B. të kthehet mbrapa në vendin e origjinës, por një kërkesë e till 

është refuzuar dhe sipas procedurave të AVUK është asgjësuar por para asgjësimit ka qenë 

njoftuar shteti B. për këtë qështje për qka edhe inspektorët e tyre kanë ardhur dhe personalisht 

kanë bërë inspektimin e mallrave. Unë nuk kamë marrë asnjë përgjigje nga këta zyrtarë dhe se 

me ta është marrë zyrtari i AVUK E. Sh., në këtë qështje unë kamë qenë i dëmtuar pasi që është 

dëmtuar reputacioni im si firm, ndërsa dëmi real-material nga kompania V. më është kompenzuar 

në tërësi pasi që shuma prej 40.300,60 € më është kthyer përmes llogaris bankare TEB. 

Ndërmarrja që ka kryer dhe organizuar importet ka qenë komopania I.-K. nga Maqedonia me 

rastin e ngarkesës së mishit nuk ka qenë prezent asnjë përfaqësues i firmës sonë e aqë më pak 
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unë personalisht, me procedurat e zhdoganimit të mallit është i angazhuar shpediteri –agjenti 

doganor obligim i të cilit është e tërë procedura e zhdoganimit të mallit në terminal.   

  

Nga deponimet e dëshmitarve , mbrojtaja e të akuzuarit dhe provave materiale të cilat 

janë administuar nga ana e gjykatës del se i akuzuari R. B. si person përgjegës i personit juridik 

“B. “Shpk , merret me importin e llojeve të ndryshme të mishit si lënd e parë për prodhimin e  

produkteve të mishit si suxhuk,sallama,virshlle etj. Ky subjekt ekonomik ka të rexhistruar 

biznesin në Agjencinë për Rexhistrim të Bizneseve në Kosovë me emrin “B.”SHPK me seli në 

Sh. me nr. .......... dhe nr .fiskal ...........,person përgjegjës është R. B. i cili është i autorizuar të 

merr gjitha veprimet në emër dhe llogari të këti subjekti kështuqë  është përgjegjës për importin 

e  mishit dhe futjen e tij në qarkullim si nën I dhe II të dispozitivit të këti aktgjykimi.Mirëpo me 

provat e administuara rezulton se i akuzuari  me daten 22.09.2016 gjatë afarizmit të tij 

,konkretisht gjatë importit të mishit nuk ka pasur asnjë veprim të ndërmarr në kundërshtim me 

ligjet në fuqi ,nuk ka asnjë veprim kundërligjor  që ka të bëjë me figuren e vepres penale prodhimi 

dhe vënia në qarkullim e artikujve të dëmshem ushqimorë nga neni 267 par.1 të KP-së. Edhe pse 

i akuzuari ka importuar mish për prodhimin e produkteve të mishit ,nuk ka pasur fare qasje në  

llojin e mishit “treming” në sasi prej 22.313.5kg. e cila është importuar nga subjekti ekonomike 

“V.” nga B. .  Kjo sasi e importuar nuk ka arrit të plasohet në treg ,nuk është futur në përpunim 

dhe as në shitje, si i till nuk ka pas asnjë mundësi për plasim në treg dhe konsumim nga qytetarët 

apo edhe të shitet tek prodhuesit dhe tregtaret e tjerë në Republiken e Kosovës të cilet mirren ne 

prodhimin , përpunimin dhe shitjen e produkteve prej mishi. Në këtë mënyrë nuk ka pasur asnjë 

mundësi që mishi të futet në qarkullim dhe të shkaktoj dëm në shëndetin e qytetarve.Pra ka 

munguar veprimi i kryersit si element qenësor i kësaj vepre penale për të cilen akuzohet. Nga 

qertifikata për kontrollin veteriner nr........ e lëshuar me daten 22.09.2016 nga Agjencia e 

Ushqimit dhe Veterinarisë provohet fakti se në terminalin H. në Prizren nuk është lejuar importi 

i mallit- mishit  nga kompania eksportuese V. dhe futja e tij në teritorin e Republikës së Kosovës, 

për qka e tërë sasia e mishit pas kalimit të procedurave profesionale nga organet kompetente 

është vërtetuar se  nuk i plotëson kushtet  dhe standardet  për përdorim për qka edhe është 

asgjasuar për të mos rënë në kontakt me njerzit apo edhe kafshët.Faktin se mishi është asgjësuar 

gjykat e ka vërtetuar me vendimin e agjencisë së ushqimit dhe veterines për asgjasimin e mallit 

Ref.AUV nr.01-.../16 të dates 30.09.2016 dhe  procesverbalin e kompanisë regjionale për 

mbeturina  Ekoregjioni me nr..... të datës 04.10.2016 ,procesverbalin e inspektorit sanitar 

nr.000138 të datës 04.10.2016. 

Se i akuzuari nuk ka pas fare qasje në mishin e importuar u provua me dëshmitarët K. L. 

dhe E. Sh.  të cilet provuan faktin se malli ka qenë i bllombuar me rregull,ka pasur bllombat nga 

shteti i Belgjikës, Malit të Zi dhe Shqipërisë,i akuzuari nuk ka pasur fare qasje me të,dhe që në 

momentin e hapjes së kamionit në terminalin doganor kan parë pa rregullsit në etiketat e mallit 

dhe afatin e skadences e të cilat parregullsi dhe veprime janë ndërmarr vetëm në thertore në B. 

ku është paketuar malli.  

Nga mbrojtja e dhënë nga i akuzuari  R. B. si i vetmi person pergjegjës i personit juridik 

“B.”Shpk gjykata ka provuar faktin se biznesi është i rexhistruar në Agjencinë për Rexhistrim të 

Bizneseve ,se i akuzuari përmes këti biznes  ka importuar mish për prodhimin e produkteve prej 

mishi si suxhuk,sallam,virshlle etj.dhe se posedon edhe frigo-depo për ngrirje të thell deri -20 

grad celsues . Se nga kompania b. “V.” ka porositur përmes interentit, mish gjedhi me afat 

përdorimi , se pagesen për mallin e ka bërë paraprakisht para ngarkimit të mallit sipas transferit 

banka nr.25/....... në TEB bank me daten 16.09.2016,se me rastin e ngarkeses nuk ka qenë prezen 

ai dhe  asnjë përfaqsues të firmes së tij ,por vetem firma eksportuese ,në prani të autoriteteve 

veterinere belge ,dhe se me rastin e ngarkeses nga autoritet b. V. ka poseduar qertifikaten 

veterinere për cilësin e mallit, kështuqe nuk ka pas as më të voglin dyshim për llojin ,cilësin dhe 

afatin e përdorimit të mallit. Nga kjo mbrojtje por edhe nga dëshmitaret si më lartë u provua fakti 
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se edhe autoritetet belge kanë qenë të invovuara në rast dhe kanë zhvilluar hetime për firmen e 

tyre , për shkak të dyshimeve për eksport të mallit me afat të skaduar.Sipas dëshmitarit K. L. i 

akuzuari nuk ka ditë e as nuk ka mundur me ditë për qëllimin e mashtrimit nga firma belge ,por 

firma belge i ka ditur të gjitha dhe me qëllim të mashtrimit ka ngarkuar mallin me afat të skaduar 

me qëllim të shitjes në tregun tonë,heqja dhe vendosja e tiketave ka mundur me ndodhë vetem 

në thertore në B..  Po ashtu nga mbrojtja e të akuzuarit gjykata ka vërtetuar këtë fakt ngase firma 

V. ka pranuar ta kthejë tërë shumen e parave të paguara për atë mall-mish qka provohet edhe me 

transferin bankar në TEB bank nr.......... të dates 10.11.2016 ku parat e paguara për mishin janë 

kthyer firmes “B.” Shpk. 

Me asnjë provë nuk është vërtetuar se i akuzuari R. B. si person përgjegjes në personin 

juridik”B.” Shpk me  dt.20.03.2018 me qëllim të shitjes ,shetë,ofron për shitje apo në ndonjë 

mënyrë tjetër vënë në qarkullim artikuj ushqimor duke e ditur se janë të dëmshme për shendetin. 

Për më tepër gjykata ka vërtetuar se i akuzuari ka tërhequr nga tregu prodhimet me afat të 

skaduar.I akuzuari mallin ,prodhimet e mishit që e kishte distribuar nëper markete – qendra 

tregtare e të cilat nuk ishin shitur mbenda afatit të qendrushmëris ,i kishte tërhjekur në depon e 

tij si prodhues me qëllim të asgjasimit të tyre sipas proceduarve standarde për asgjasim. Ky mall 

është asgjësuar sipas procedurave ligjore sipas procesverbalit të daten 23.03.2018 ,këtë fakt 

gjykata e ka provuar me dëgjimin e dëshmitarve  H. B. , K. K. dhe K. P.  të cilet kan provuar 

faktin se te biznesi “B.”Shpk disa herë kan asgjësur mall me afat të skaduar sipas kërkeses së 

biznesit apo edhe pas kontrolleve të rregullta 2-3 herë në vitë te ky biznes. Duke përshkruar 

procedurat që ndiqen me këtë rast kan sqaruar se malli i prodhuar nga prodhuesi dërgohet në 

markete për shitje. Secili mall përcillet me deklaraten e prodhusit për llojin,peshen,afatin e 

qendrushmerisë ,origjinen etj. Më rast se malli nuk shitet mbrenda afatit të qendrushmerisë si në 

deklaratë ,atëherë kthehet nga marketet në depon e prodhuesit ,i cili i grumbullon në një vend të 

caktuar ,dhe firma e kontraktuar bashkë me inspektor  shkojn i marrim dhe i asgjasojmë sikur 

edhe në këtë rast.Nga procesverbali ......... vërtetohet fakti se mishi në komoren për ngirje të thell 

ishte i destinuar për asgjasim jo për treg për qka edhe udhëzohet i akuzuari në të ardhmen të bëj 

edhe një komor për vendosjen e tij .    

Nga  të gjeturat  si me lartë  gjykata ka ardhur  në përfundim se i akuzuari në të dy rastet 

si nën I dhe II të dispozitivit të aktgjykimit nuk ka prodhuar,nuk ka shitur apo të ketë vënë në 

qarkullim mish me afat të skaduar apo jashtë përdorimit i cili është i dëmshem për  

 

 

shëndetin e qytetarve . Pra pasoja e veprimit kryers të kësaj vepre penale është rreziku apstrakt 

për shendetin e njeriut dhe vepra konsiderohet se është kryer poqëse i akuzuari do të kishte 

ndërmarr  ndonjërin prej veprimeve alternative me të cilin kryhet kjo vepër penale sikurse është 

prodhimi me qëllim shitjeje ,shitja ofrimi për shitje dhe vënia në qarkullim e artikujve të 

dëmshem ushqimor për shëndetin e njeriut e që kryersi e di se janë të dëmshëm ,e që në fakt në 

rastin konkret një situat e till nuk qendron ,me asnjë dëshmitar apo provë materiale nuk është 

vërtetuar fakti vendimtar që i akuzuari ka pasur dijeni dhe qasje në mishin me afat të skaduar 

,por ai mish është asgjasuar sipas procedurave ligjore. Gjykata duke i nisur nga ky fakt por edhe 

nga fakti se i akuzuari si person përgjegjës  në “B.” Shpk   nuk ka marr asnjë veprim me qëllim 

shitjeje ,ofrimi për shitje dhe vënja në qarkullim e artikujve të dëmshem ushqimor për shëndetin 

e njeriut e që kryersi e di se janë të dëmshëm, por përkundrazi me kërkesen e tij edhe janë 

asgjasuar ata artikuj, forcon bindjen dhe pa asnjë dilem bënë që gjykata të  akuzuari R. B. dhe 

personin juridik “B.” Shpk ti liroi nga aktakuza për veprat penale të prodhimit dhe vënies në 

qarkullim të artikujeve të dëmshem ushqimor nga neni 267 par.1 të KP-së  si nën I dhe II të 

dispozitivit të aktgjykimit .  
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Prandaj  në  mungesë  të provave  gjykata  i  liroi të akuzuarit  nga përgjegjësia  penale  

në  kuptim të nenit 364 paragrafi 1 pika 3 te  KPP. 

 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës e mori  nē kuptim tē nenit 454 par. 1  të KPP. 
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2018:063030, 23.03.2021 

  

 

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ___________ 

 

                                                                                               Robert Tunaj 

 

 

 

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

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj Gjykate Themelore. 


