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Numri i lëndës: 2020:064506 

Datë: 23.11.2020 

Numri i dokumentit:     01291795 

 

 

P.nr.54/2020 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA NË KLINË, Departamenti i Përgjithshëm - 

Divizioni Penal, Gjyqtarja e vetme gjykuese Sabrije Rraci, në çështjen penale kundër të 

pandehurit: M. (T.) P. nga fshati ........ K ........, për shkak të veprave penale: ,, Prodhimi dhe 

vënia në qarkullim e artikujve të deshëm ushqimore,’’ nga neni 261 par 2 te  KPRK-së, i 

akuzuari sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë, PP/ll.nr.345/20, të dt: 29.04.2020, 

në shqyrtimin fillestar  publik të mbajtur në praninë e Prokurorit te Shtetit  Muharrem 

Bajraktari, nga Prokuroria Themelore në Pejë, dhe të pandehurit M. P., pas përfundimit të 

shqyrtimit fillestar më dt:04.11.2020, në të njëjtën ditë mori dhe publikisht shpalli, kurse me 

datën: 23.11.2020 mori  këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri: M. P. nga babai T., dhe i nënës Gj. gjinisë B., i lindur me dt: .............., ne ........, në 

fshatin ........ K. ........, i martuar baba 5 fëmijëve, me profesion Kasap, i gjendjes se mesme 

ekonomike,, pronar i mishtores ‘...........’’ në ......., identifikohet me nr. personal: ........... 

shqiptar shtetas i Republikës se Kosovës, mbrohet ne liri.   

 

ËSHTË  FAJTORË 

Per shkak se: 
 

Me  dt. 13.02.2020, rreth orës 10,45, minuta, në thertoren e tj në ......., në rr.,, ............’’ dhe në  

thertoren e tij në fshatin ........ K .......,  dhe me qellim të shitjes ka vënë në qarkullim artikujt 

ushqimor, mish dhe produkte të  mishit pa u bërë kontrolli i nevojshëm nga personi-veterinari 

apo enti i autorizuar, ne atë mënyrë që gjatë bastisjes në thertoren e të pandehurit nga ana e 

policisë në bashkëpunim me inspektoret e AVUK-ut është gjetur në thertoren në ......... 72.3 kg 

ndërsa në fshatin ........ 283.t kg të mishrave të ndryshëm si: suxhuk, mish i bluar, mish i 

gjedhit, qofte, të cilit nuk i dihet prejardhja dhe ishin të pa damkosura, ku nga agjencia e 

Ushqimit dhe Veterinarisë-AUV është konstatuar se nuk i ka plotësuar kushtet ligjore që të 

nxirret n treg, i cili mish në prezencën e inspektorëve sanitar është konfiskuar dhe asgjësuar, e 

po ashtu thertorja në ........ i është myllur pasi që nuk posedonte licencë për të ushtruar ketë 

veprimtar. 

 

-me çka ka kryer veprën penale, “prodhimi dhe vënia në qarkullim e artikujve të 

dëmshëm ushqimor nga neni 261 pa 2  të KPRK-së.   
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Prandaj gjykata në bazë të neneve 4,7,17,41, 46 dhe 73 si dhe nenit 261 par. 2 të KPRK-së, si 

dhe nenit 365 të KPPRK-së, 

 

G J Y K O N 

 

I.Me dënim Burgu në kohëzgjatje prej 3 (tre) muaj, Gjykata me pëlqimin e të pandehurit 

dënimin me burg në kohëzhjatje prej 3 (tre) muajve, i’a shëndërroi: 

 NË DËNIM ME GJOBË shuma në vlerë prej 1200 (njëmij e dyqind) €uro,  të cilin denim 

i pandehuri obligohet qe ta paguaj në 2 (dy) kiste, në fillim të muajit vijues, pasi aktgjykimi të 

bëhët i plotëfuqishëm. 

- Nëse i pandehuri nuk dëshiron apo nuk mund ta paguan gjobën e lartë shqiptuar me kohë të 

përcaktuar, e njëjta  gjobë do të zëvendësohet në dënim me burgim  konform nenit 46 par.3 të 

KPRK-së, ku për 1 (një) ditë burgim do të llogaritet në 20 (njëzet) €uro të gjobës.     

 

II.OBLIGOHET: I pandehurit që në emër të paushallit gjyqësor të  paguaj shumën në vlerë 

prej 20 € (njëzetë) €uro, si dhe shpenzimet në emër të tarifës për Kompensimit të Viktimave të 

Krimit 30 (tridhjetë) €uro, gjithsejtë nga 50 (pesëdhjetë) €uro, në afatin prej 15 ditësh, pas 

plotëfuqishmerisë së këtij aktgjykimi e nën kërcënim të përmbarimit më dhunë. 

 

 III. UDHZOHET: Përfaqësuesit e Agjencisë të Ushqimit dhe Veterinarisë në Prishtinë, për 

realizimin  e kërkesës pasurore juridike në kontestin e rregullt juridiko-civile në Prishtinë. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Pejë-Departamenti i Përgjithshëm, pranë kësaj gjykate ka 

ngrit  aktakuzë, PP/ll.nr.345/2020 të dt: 29.04.2020, ndaj të akuzuarit, M. P. për shkak të 

veprës penale: ,, Prodhimi dhe vënia në qarkullim e artikujve të dëmshëm ushqimor’’ nga neni 

261 par 2  të KPRK-së. 

 

Gjykata mbajti shqyrtimin fillestar me date 04.11.2020 ne praninë e Prokurorit të Shtetit 

Muharrem Bajraktari, dhe të pandehurit M. P., ndërsa duke vepruar konform nenit 245 par 1 të 

KPPRK-së, nuk i ka ftuar palët tjera në seancën fillestare.  

 

Pas leximit te aktakuzës nga prokurori i shtetit i pandehuri deklaroj se e pranoj fajësinë për 

veprën penale për te cilën akuzohem, me vjen keq për rastin qe me ka ndodhur, ju premtoj se 

nuk do te bije ne te ardhmen ndesh me ligjin.. 

 

Gjykata kërkon mendimin e prokurorit të shtetit  lidhur me pranimin e fajësisë nga ana e të 

pandehurit . 

 Prokurori i shtetit pajtohet me pranimin e fajësisë, i cili pranim ka  mbështetje ne provat qe 

gjenden ne shkresat e lendes, dhe është bere komfor dispozitave ligjore,  i propozoj gjykatës qe 

me rastin e marrjes se vendimit mbi dënim, pranimin e fajësisë  nga ana e te pandehurit te merr 

si rrethanë lehtësuese. 

Pas deklarimit të të pandehurit i cili u deklarua se e pranon fajësinë, mendimit të prokurorit  se 

pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit. Gjykata konstatoj se i pandehuri 

pranon fajësinë ne mënyre vullnetare, pa asnjë presion. I pandehuri është i vetëdijshëm për 

pasojat dhe përparësitë e pranimit te fajësisë, si dhe te gjitha kërkesat nga neni 248 par. 1 te 
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KPPRK-se janë përmbushur. Ashtu që gjykata me aktvendim në procesverbal aprovon 

deklarimin për pranimin e fajësisë nga ana e te pandehurit. 

Duke pas parasysh se gjykata, ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit dhe ka 

vërtetuar se nuk ekziston asnjë rrethanë nga neni 253 par.1 pika 1.1, 1.2 dhe 1.3 të KPPRK-së, 

si dhe faktin se janë plotësuar kushte nga neni 248 par.1 të KPPRK-së, atëherë në këtë çështje 

penale nuk është zbatuar procedura e provave, por gjykata ka vazhduar  me shqiptimin e 

dënimit konform nenit 248 par 4 te KPPRK-se. 

 

Me faktet e ofruara si dhe pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit është vërtetuar se i njëjti 

pa dyshim rrjedh se në veprimet e të pandehurit qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale ,, 

prodhimi dhe vënia në qarkullim e artikujve të dëmshëm ushqimor’’ nga neni 261 pa 2  të 

KPRK-së’’ të KPRK-së. 

 

Sa i përket fajësisë gjykata ka gjetur se te i pandehuri ka ekzistuar dashja që veprën penale ta 

kryen në mënyrë të përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit pasi që i pandehuri  ka kryer dhe 

e ka dëshiruar  kryerjen e saj. 

  

Gjatë procedurës penale nuk janë paraqit rrethana të cilat do ta zvogëlojnë apo përjashtojnë 

përgjegjësin penale të pandehurit, kështu që i njëjti është penalisht përgjegjës, për veprën 

penale me të cilën është akuzuar.  

 

Duke vendosur lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit, gjykata i ka vlerësuar të gjitha rrethanat  

lehtësuese dhe renduese ne kuptim te nenit 69 dhe 70  te KPRK-se. 

 

Kështu si rrethana lehtësuese për te pandehurin gjykata gjeti se i pandehuri ka treguar sjellje 

korrekte gjate shqyrtimit fillestar e për me tepër ka pranuar fajësinë dhe ka shpreh keqardhje 

për veprën qe e ka kryer, si dhe qe i njëjti për herë të parë ka rënë në kundërshtim me ligjin. 

 

Rrethanë rënduese Gjykata gjeti shkallen e rrezikshmërisë së përgjithshme të qytetarve, që 

paraqet kjo vepër penale, ku për ketë vepër penale parashihet dënim deri në 2 (dy) vite. 

 

Gjykata ka ardhur në përfundim se dënimi i shqiptuar ndaj të pandehurit është në përputhje me 

shkallën e përgjegjësisë penale të tij dhe me intensitetin e rrezikimit të vlerave të mbrojtura të 

shoqërisë. Gjykata gjithashtu është e bindur se vendimi mbi dënim do të shërbej për arritjen e 

qëllimit të dënimit në pajtim me nenin 38 të KPRK-së, si dhe në pengimin e të pandehurit në 

kryerjen e veprave penale në të ardhmen, por ai do të ndikoj edhe si preventivë e përgjithshme 

për personat tjerë që të përmbahen nga kryerja e veprave penale. 

 

Duke u bazuar në nenin 450 par. 1 dhe 2 të KPPRK-së, gjykata ka përcaktuar paushallin 

gjyqësorë si në dispozitiv të aktgjykimi. 

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë, konform nenit 39 par. 3 nënpar. 

3.1 të Ligjit nr. 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

 

 Vendimi për konfiskim të armeve është marrë konform nenit 366 par.3 të KPRK-së.  
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Nga arsyet e cekura më lartë dhe me zbatimin e nenit 370 të KPPRK-së është vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

                               GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEGA KLINË 

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

P.nr.54/2020 me datë. 23.11.2020  

 

 

 

Sekretarja Juridike                            Gjyqtarja Gjykuese 

                        

Shere Desku                                 Sabrije Rraci 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë te drejte te parashtrojnë  

ankesë në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes. Ankesa i  

dërgohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


