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Numri i lëndës: 2019:078589 

Datë: 29.02.2020 

Numri i dokumentit:     00865949 

P.nr.156/19 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË-Departamenti i përgjithshëm, me gjyqtarin e vetëm 

gjykues, Murat Hulaj, me pjesëmarrjen e zyrtares ligjore, Ylberza Gllogjani, në çështjen 

penale, kundër të akuzuarve: S SH, R SH dhe  M B dhe J B qe të gjithë nga Komuna e P, të 

akuzuarit e parë 1,2,3, të akuzuar se si bashkkryes kanë kryer veprës  penale, prodhimi dhe 

vënia në qarkullimin e artikujve të dëmshëm ushqimor, parashikuar nga neni 267 par. 1, e 

lidhur me nenin 31, të KPRK-së, ndërsa  i akuzuari J B si kryes i vetëm, për vepër penale 

ndihma në kryerjen e veprës penale, vënia në qarkullimin e artikujve të dëmshëm ushqimor, 

parashikuar nga neni 267 par. 1, e lidhur me nenin 33, të KPRK-së, duke vendosur sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Pejë, Departamenti për Krime të Përgjithshme, PP/II-

nr. 104/19 Dt.28.02.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 09.12.2019 

dhe të vazhduar me dt.11.02.2020 dhe dt.19.02.2020, në prezencë të Prokurores të shtetit 

Lumturie Veqetaj të akuzuarve dhe mbrojtësit të pandehurit S SH, Av. Gani Kelmendi, me dt. 

21.02.2020, mori dhe shpalli, ndërsa me dt.26.02.2020 përpiloj këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 Të pandehurit: 

1. S SH i biri i Mehmetit dhe nënës SH, e vajzërisë M, i lindur me .. në P, ku edhe J, Rr: 

..., Nr.., i martuar, baba i 3 fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, punon si kasap, i 

gjendjes së dobët ekonomike, me nr. personal .., me nr. tel ..., boshnjak, shtetas i R. 

Kosovës, ka qenë në paraburgim dhe arrest shtëpiak nga dt.16.01.2019 dhe arrest 

shtëpiak 26.02.2019, tani mbrohet në liri. 

 

2. R SH, i lindur me dt.... në Fsh. V, R II, K. V, ku edhe J, i biri i R, dhe nënës F, e gjinisë 

Z, ka të kryer shkollën fillore, i martuar, baba i nëntë fëmijëve, i pa punë, i gjendjes së 

varfër ekonomike,  shfrytëzues i ndihmës sociale, me nr. personal ..., me nr. tel ......, 

shqiptar, shtetas i R. Kosovës, i pa dënuar më parë mbrohet në liri 

 

 

3. M B, i biri i D dhe nënës R e gjinisë SH, i lindur me ... në Fsh./ T K. P, ku edhe J, ka të 

kryera 5 vite të shkollës fillore, i martuar, baba i 5 fëmijëve, bujk, i gjendjes së mesme 

ekonomike, me nr. personal .., me nr. tel ...,  shqitur, shtetas i R. Kosovës, i pa dënuar 

më parë, ndodhet në liri. 

 



 Numri i lëndës: 2019:078589 
 Datë: 29.02.2020 
 Numri i dokumentit: 00865949 
 

2 (11)  

   
2
0
1
9
:0
7
8
5
9
0

 

4. J B, i lindur me dt.01.05.1980, në Fsh. T, ku edhe J, i biri i I dhe nënës R, e gjinisë P, 

ka të kryer 4 vite, të shkollës fillore, i martuar, baba i 2(dy) fëmijëve, bujk, i gjendjes së 

mesme ekonomike, ka nr. personal .., me nr. tel .., shqiptar, shtetas si R. Kosovës, i pa 

dënuar më parë, gjendet në liri. 

 

JANË  FAJTOR 

 

Të pandehurit  S SH, R SH dhe M B: 

 

Për shkak se: 

 
Me datën 16.01.2019 rreth orës 15:00, ne fsh. T K. Peje, ne bashkëveprim e me qellim te 

shitjes kane vene ne qarkullim artikuj te dëmshëm ushqimor, për te cilët e dine se është i 

dëmshëm për shëndetin e njerëzve, ne atë mënyrë qe pa pasur kushte adekuate për preje, 

transport dhe pa ia bere kontrollin mjekësore veterinar paraprak, i pandehuri M pasi nuk ka 

sukses ne shërimin e lopës, së sëmur, i njëjti me ndihmën e te pandehurit J e thërret ne telefon 

te pandehurin S te cilit i ofron për shitje lopën e sëmure, ku i pandehuri S se bashku me te 

pandehurin R, me veture dhe rimorkion e te pandehurit R, shkojnë me veture te stalla e te 

pandehurit M, ku i pandehuri S e blen lopën e sëmurë nga i pandehuri M dhe atë për shumen 

prej 400 euro, te njërën lope e prenë i pandehuri Sh duke u ndihmuar gjate prerjes nga i 

pandehuri R, e me pas mishin e lopës se prere e ngarkojnë ne veturën e te pandehurit R dhe te 

njëjtën e dërgojnë ne punëtorinë e te pandehurit S, e pasi policia informohen për rastin e 

ndodhur te njëjtit i thërrasin Inspektoret Komunal te Agjencisë se Ushqimit dhe Veterinarisë, te 

cilët ne vend punimet e te pandehurit S, kane konstatuar gjendjen faktike te mishit te sëmurë 

dhe te njëjtit kane urdhëruar konfiskimin dhe asgjësimin e tij, dhe disa lloje tjera te mishit, ku 

sasia e mishit dhe produkteve te mishit te konfiskuar nga i pandehuri është 1.089 kg, i cili mish 

ka qene i destinuar për konsumim publik,  

 

- me çka në bashkëveprim kanë kryer vepër penale prodhimi dhe vënia në qarkullim e artikujve 

të dëmshëm ushqimore nga neni 267 par 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 

 

 

 

 

 

I pandehuri J B 

 

Për shkak se: 
 

Me datën 16.01.2019 ne kohe te pacaktuar, ne fsh. T K. P, me qellim te mundësimit te shitjes 

se lopës se sëmurë te te pandehurit M, me dashje e ndihmon qe te kontakton me blerësin - te 

pandehurin S lidhur me blerjen e lopës se sëmurë, te përshkruar si ne dispozitivin e pare te 

kësaj aktakuze, ashtu qe i pandehuri J me telefonin e tij e thërret te pandehurin S ku i njëjti vie 

tek stalla e te pandehurit M, e po ashtu i pandehuri J i ndihmon dy te pandehurit qe te arrin 

marrëveshje për blerjen e lopës se sëmurë, 

 

- me çka ka ndihmuar nw kryerjen e veprës penale, prodhimi dhe vënia në qarkullim e 

artikujve të dëmshëm ushqimore, parashikuar nga neni 267 par. 1, e lidhur me nenin 33 të 

KPRK-së. 
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Andaj gjykata duke u bazuar në nenin 7, 8 par 1, 9, 10 par 1, 17 par 1, 21,  41,42 par. 1, nën par 

1.1,43,45, 46,49, 50, 51, 73,74 dhe  267 par. e lidhur me nenin 31 dhe nenin 267 par. 1, e  

lidhur me nenin 33 të KPRK-së, dhe nenin 285, 326, 359, 360,361,365,366,450 të KPPK-së, të 

akuzuarit, S SH, R SH  M B dhe J B i: 

 

 

G J Y K O N 

 

 

Të pandehurit S SH për veprën nga pika I. e dispozitivit të aktgjykimit.  

 

   Dënim me burgim dhe dënim me gjobë 

 

- Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 1(një) viti, në të cilin dënim do ti llogaritet koha 

e kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpiak nga dt.16.01.2019 deri me dt.26.03.2019.  

 

- Me dënim me gjobë në shumë prej 900 (nëntëqind) euro, e të cilin dënim i pandehuri 

duhet ta paguaj në afat prej 60 ditësh, pas plotë fuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

- Nëse i pandehuri refuzon apo dështon ta paguaj dënimin me gjobë, atëherë gjykata këtë 

dënim do ta zëvendësoj me dënim burgimi duke llogaritur një ditë burgimi shumën 20 

euro. 

 

-  Në emër të paushallit gjyqësor dhe shpenzimeve gjyqësore detyrohet të paguaj shumën 

prej 60 euro, dhe në emër të kompensimit të viktimave shumën prej 30 euro, e të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh, pas plotë fuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

 

 

Të pandehurit R SH, për veprën nga pika I. e dispozitivit të aktgjykimit i përcakton 

Dënim me kusht 

 

 

- Dënimin me burg në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muaj,  dhe dënim me gjobë në shumë 

prej 500 euro, të cilin dënim i pandehuri nuk do ta mbaj dhe nuk do ta paguaj nëse ne 

afat prej 1 (një) viti nuk kryen ndonjë vepër te re penale. 

 

- I pandehuri lirohet nga shpenzimet e procedurës pasi që i njëjti prezantoj kartelën se 

asht përfitues i ndihmës sociale.  

 

Të pandehurit M B, për veprën nga pika I. e diapozitivit të aktgjykimit 

 

Dënim me burgim dhe dënim me gjobë 

 

- Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj dhe dënim me gjobë në shumë 

prej 600 (gjashtëqind) euro, e të cilat dënime, kanë për tu ekzekutuar nga i pandehuri në 

afat prej 60 (gjashtëdhjetë) ditësh, pas plotë fuqish mërisë së aktgjykimit. 
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- Nëse i pandehuri, refuzon, apo dështon në përmbushjen e  vullnetshëm te  dënimeve me 

(burg dhe gjobë), në afatin e caktuar si më sipër,  atëherë gjykata, është e detyruar, qe  

dënimin me burgim ta ekzekutoj dhunshëm, përderisa dënimi me gjobë do të ja  

zëvendëson me burgimi në kohëzgjatje prej 30 (ditëve), duke llogaritur një ditë 

burgimi, shumën nga  20 (njëzete)euro. 

 

- I pandehuri, lirohet nga shpenzimet e procedurës penale, pasi që i njëjti prezantoj 

kartelën e shoqatës së familjeve të dëshmorëve të luftës. 

 

Të pandehurit J B, për veprën nga pika II. e diapozitivit të aktgjykimit i përcakton 

 

Dënim me kusht 

 

 

- Dënimin me burg në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj,  dhe dënim me gjobë në shumë 

prej 300 euro, të cilin dënim i pandehuri nuk do ta mbaj dhe nuk do ta paguaj nëse ne 

afat prej 1 (një) viti nuk kryen ndonjë vepër te re penale. 

 

 

- Në emër të paushallit gjyqësor dhe shpenzimeve gjyqësore detyrohet të paguaj shumën 

prej 30 euro, dhe në emër të kompensimit të viktimave shumën prej 30 euro, e të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh, pas plotë fuqish mërisë së aktgjykimit. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Pejë – Departamenti i përgjithshëm, ka ngrit aktakuzën PP/II-nr. 

104/19 Dt.28.02.2019, ndaj te pandehurve S SH, R SH dhe  M B  për vepër penale, prodhimi 

dhe vënia në qarkullimin e artikujve të dëmshëm ushqimor, parashikuar nga neni 267 par. 1, e  

lidhur me nenin 31, të KPRK-së dhe J B për vepër penale  “vënia në qarkullimin e artikujve të 

dëmshëm ushqimor” nga neni 267 par 1 lidhur me nenin 33 të KPRK-së. 

 

Gjykata seancën e shqyrtimit kryesor e caktoi me dt. 12.09.2019, ku në prani të prokurores së 

shtetit dhe mbrojtësit të pandehurit S SH, Av. Gani Kelmendi, pas njoftimit me pasojat dhe 

privilegjet e pranimit të fajësisë i pandehuri S SH dhe i pandehuri R SH u deklaruan se e 

pranojnë fajësinë për vepër penale që ju vihet në barë, ndërsa të pandehurit M dhe J K nuk u 

deklaruan se e pranojnë fajësinë për veprën penale që ngarkohen sipas aktakuzës në fjalë. 

 

Pasi që kaluan tre muaj nga seanca e shqyrtimit kryesor, u rihap  shqyrtimit kryesor me 

dt.11.02.2020, në të cilën seancë pas njoftimit me pasojat dhe privilegjet e pranimit të fajësisë 

të pandehurit secili veç e veç u deklaruan të pafajshëm për veprën që ju vihet në barë. 

 

 Pasi që të pandehurit nuk e pranuan fajësinë, gjykata vazhdoj shqyrtimin me proceduarën e të 

provuarit, sipas provave të propozuara në aktin akuzës dhe ato të propozuara nga palët.  

Fillimisht gjykata vazhdoj me dëgjimin e dëshmitarit E D dhe F S të cilët në seancën e 

dt.11.02.2020 deklaruan se: 
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Dëshmitari E D deklaroi se: Të pandehurit nuk i njoh, vetëm S SHn, të cilin e kemi pa ditën 

kritike në vend të ngjarjes. Nuk kam raporte familjare as shoqërore me S SHn. Me 

dt.16.01.2019, jam marr në telefon nga Stacioni Policor në Pejë, se në afërsi të Shkollës së 

Mesme të Mjekësisë, ka dyshime se ushtrohet veprimtari ilegale, e therjes së kafshëve. 

Menjëherë, me kolegun tim F S kemi dal në vend të ngjarjes në Rr: .., ku të pranishëm ishin 

edhe patrulla e policisë, si dhe para shtëpisë ka qenë S SH. Pastaj S SH menjëherë është marr 

nga policia dhe i njëjti ishte dërguar në stacionin e policisë. Ne bashkërisht me policinë, jemi 

futur në shtëpinë e të pandehurit - në dy objekte që kanë qenë në oborrin e shtëpisë së 

akuzuarit, ku në ato objekte kemi pare një kafshë e therur dhe e varur. Në kuadër të këtyre 

objekteve, kanë qenë disa friza, të cilët kanë qenë të mbushura me mishra të ndryshme. Këto 

mishra në këto objekte edhe sipas fotove si dëshmi kemi gjetur shumë pajisje të koroduara ( me 

korizion), me të cilat dëshmohet se, këtu është ushtruar veprimtari ilegale, e therjes së kafshëve 

dhe përpunimit të mishit. Në pajisje të frigoriferëve – frizë ku ka qenë mishi i ngrirë ka pasur 

kundërmime, është vërejtur dhe pa pastërti dhe kemi vërejtur që ai mish ka qenë i ngrirë dhe i 

shkrirë disa herë. Siç kemi cekur edhe në procesverbal përveç kafshës që është marr në fshatin 

T me peshë 306 kg, aty janë gjetur edhe 783.4 kg, mish dhe produkte të mishit të cilat ishin në 

gjendje organaleprike e keqe ( shije, erë, ngjyrë, etj). E gjithë kjo sasi e mishit e hasur në 

vendin e ngjarjes ditën kritike në prani të zyrtarëve policor dhe inspektorëve të Agjencisë të 

Ushqimit dhe familjarëve të pandehurit, është konfiskuar mishi dhe kjo sasi është ngarkuar në 

mikserin e Higjienës Publike – Ambienti në Pejë, i cili është asgjësuar dhe dërguar në Deponim 

të qytetit në Fsha. S, K. Pejë. Vendi ku kemi ber kontrollin nuk ka pasur mbishkrim të ndonjë 

firme, por ka pasur punëtori me pajisje me çka dëshmohet se këtu është ushtruar veprimtari me 

mish dhe therje të kafshëve, duke pas parasysh mjetet e hasura. Gjatë kontrollit dhe konfiskimit 

të mishit në shtëpinë e të pandehurit Seli nuk kanë qenë të pranishëm këtu të pandehurit tjerë, 

mirëpo kanë qenë familjarët e S SH. Të gjitha fotot janë nga vendi i ngjarjes pra në shtëpinë e 

SH. Duke u bazuar në pajisjet që janë gjetur reflekton që aty ka qenë një mini thertore ilegale, 

ku është konstatuar që bëhet therja e kafshëve, terje  e mishit apo tymosje dhe mbushje dhe 

tymosje e suxhukut. Është bërë edhe asgjësimi siç e kam cekur më lartë duke u bazuar në 

pajisjet e gjetura me kohezion, kushtet higjienikë nën çdo nivel. Mishi në vendin e ngjarjes ka 

qenë pa asnjë dokumentacion përcjellës, as nuk ka pasur vulë dhe as certifikatë që e dëshmon 

therjen dhe kontrollin paraprakisht. Vitaminat nuk janë të ndaluara, mirëpo ai që e ka bërë 

trajtimin e kafshës duhet të thirret dhe të tregoj se a ka pas medikamente te tjera apo vetëm 

vitamina. La statiku si medikament  të jepe me kuptuar që ka problem me tretjen. Mirëpo 

veterinari duhet të jap një përshkrim lidhur me kafshën. Nëse konstatohet se vetëm vitamina 

dhe minerale janë përdorur atëherë nuk ka ndonjë ndalesë. Në momentin që konstatimi bëhet 

nga inspektorët se therja ka qenë ilegale, ambientet ku është ushtruar veprimtaria nuk përkojnë 

me kushtet që kërkohen, dhe mishi i gjetur në vend të ngjarjes dhe produktet e mishit kanë 

qenë në kushte jashtë zakonisht të këqija, me erë të keqe, me mykë dhe ngjarë ku është 

konstatuar edhe ngrirja dhe shkrirja e mishit, në mënyrë automatike është pasiguri që ky 

produkt të lihet në qarkullim dhe nuk ka nevojë që këtu të bëhen analiza. Kemi përpiluar 

proces, dhe me qenë se i dyshuari është arrestuar dhe ka shkuar në polici, në vend ngjarje nuk 

kanë pranuar me nënshkruar procesin. Unë nuk e di por derisa një kafshë theret si e dyshimtë 

dhe e sëmurë, nuk lejohet as për konsum të kafshëve endacake dhe as të shtëpisë, pasi që 

sëmundjet infektive përhapen edhe përmes kafshëve. Pasi që thertoret dhe fabrikat e mishit i 

licencon  Agjencinë i AUV, në regjistrat tonë nuk është i regjistruar fare. 

 

Dëshmitari Flori an Sodiku deklaroi se: mbes  njëqind përlind pranë procesverbalit të vendit 

të ngjarjes pasi që këtë proces e ka shkruar E por me përpiluar e kemi përpiluar së bashku e 

kamë nënshkruar dhe qëndroj pranë përmbajtjes. Dhe të gjitha shënimet në procesverbal janë të 

sakta. kushti numër një është të ketë matrikull, të ketë pasaportë që të identifikohet kafsha, të 
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paktën një javë më parë të ketë certifikatë shëndetësore nga mjeku veterinar klinicistë i 

licencuar pranë AUV. Dhe nëse certifikata kalon 8 ditë kafsha duhet të kontrollohet nëse ka de 

stinim therjen. Nëse është shumë afër thertores së licencuar mund të transportohet aty për aty 

por nëse është më larg duhet të ketë certifikatën e transportit, nga se automjeti duhet ti plotësoj 

kushtet për bartje. Therja e kafshëve që ka plasmini në treg duhet të thërret në thertore të 

licencuara nga AUV, përveç pos termes që janë për konsum familjar që nuk janë të destinuara 

për treg. Para therjes, gjatë therjes dhe pas therjes duhet të jetë prezentë inspektori, në këtë rast 

për shembull unë apo kushdo nga kolegët e mi, dhe gjatë këtyre procedurave rezulton se kafsha 

është e shëndoshë, i ka organet në rregull, mishin në rregull, atëherë inspektori veterinar në 

bazë të kritereve duhet të vulos mishin me vulë. Secila thertore e ka numrin unik të vulës, dhe 

vula qëndron te ne.  Kërkesa për therje duhet të bëhet së paku 8 orë më parë të na bëhet neve si 

AUV në mënyrë që ne ta bëjmë planin për ditën vijuese, ditën e kërkuar për therje që ne të 

asistojmë si inspektor. Në asnjë mënyrë nuk janë plotësuar këto kritere, ambienti i inspektuar 

tek shtëpia e S SHt nuk i ka plotësuar kushtet as minimale. Ne kemi thirre kompaninë KRK 

Ambienti dhe të njëjtit e kanë asgjësuar. S SH nuk është i licencuar, në shtëpinë e tij nuk më 

kujtohet që ka pas diçka mbishkrim të ndonjë firme. Dhe çdo aktivitet me produkte me origjinë 

shtazore, vezë, peshk apo çkado qoftë, pa leje, konsiderohet ilegal. Nuk është dashur të bëhen 

analizat,  sepse, analizat shërbejnë për të vërtetuar një rregullsi të procesit, për shembull, kur të 

gjitha procedurat si licenca etj, janë në rregull dhe së fund mbi duhet të bëhet edhe analiza për 

të vërtetuar që po funksionon sistemi. Në rastin konkret, nuk janë përmbushur procedurat, 

kafsha është therrur në kushte të këqija, nuk ka pasur licencë. Në rastin konkret shihet me sy të 

lirë, që mishi është i prishtë, ka ndryshime organo-leptike ( si erë ngjyrë), për raste te tilla 

analiza nuk ka nevojë të bëhet fare. E di që në kohën e inspektimit S SH, ka pasur në T sektorin 

e shitjes së mishit. Mishtoret e vogla dhe tregu i mishit në T, e ka lejen e punës të lëshuar nga 

Kuvendi Komunal i Pejës. Të gjitha fotot në lëndë, janë të bëra në vendin e ngjarjes. Këto foto 

janë ajo çka kemi parë në vendin e ngjarjes. 

 

Gjykata mbajti vazhdimin e seancës së shqyrtimit kryesor me dt.19.02.2020 në të cilën 

seancë bëri edhe administrimin e provave materiale që gjenden në shkresat e lëndës siç 

janë: deklarata e teknikut të veterinës XH V e dhënë me dt.11.06.2019 në Gjykatën Themelore 

në Pejë, pranë gjyqtares Violeta Husaj Rugova, raporti fillestar i incidentit me nr.2019-DA-

0103 Dt.16.01.2019, raporti i policit Osmon Goqi dt.16.01.2019, dy  raporte të policit Hasan 

Buqaj të dt.16.01.2019, raporti i shpejtë dhe procesverbali me nr. 002509 dt.16.01.2019,  

deklarata e të pandehurit S SH e dhënë me dt.17.01.2019 në polici, dhe deklarata e dhënë në 

prokurori 25.01.2019, deklarata e të pandehurit R SH e dhënë në polici me dt.16.01.2019 dhe 

deklarata e dhënë në prokurori me dt.25.01.2019, deklarata e të pandehurit M B e dhënë në 

polici me dt.16.01.2019 dhe deklarata e dhënë në prokurori me dt.25.01.2019, deklarata e të 

pandehurit J B e dhënë në prokurori me dt.21.02.2019, procesverbali mbi marrjen në pyetje të 

dëshmitarit XH V e dhënë në polici me dt.07.02.2019 dhe në prokurori me dt.21.02.2019,  foto 

albumi në shkresat e lëndës në kolor dhe aktgjykimi P.nr.149/17 Dt.27.12.2018 i Gjykatës 

Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm.  

 

Nga deklarata e teknikut të veterinës XH V e dhënë me dt.11.06.2019 në Gjykatën Themelore 

në Pejë, pranë gjyqtares Violeta Husaj Rugova e cila me pëlqimin e palëve në procedurë u 

pajtuan të lexohet si provë duke hequr dorë nga dëgjimi i serishëm i tij në seancë, rrjedh se: 

Dëshmitari-tekniku i veterinës XH V, ka deklaru për at se e kishte kontrolluar lopën, e cila ka 

qenë e moshuar dhe dobët e ushqyer, për çka edhe në formë të ineksioneve është munduar ti 

kompensoi ato vitamina si dhe me pluhur lastatik, i cili përdoret për tretjen e ushqimit në zorrë, 

dhe sipas të njëjtit, kontrollën e ka bërë diku në muajin dhjetor. – Gjykata një  deklarimi të tillë 

ia fali besimin. 



 Numri i lëndës: 2019:078589 
 Datë: 29.02.2020 
 Numri i dokumentit: 00865949 
 

7 (11)  

   
2
0
1
9
:0
7
8
5
9
0

 

 

Nga raporti fillestar i incidentit me nr.2019-DA-0103 Dt.16.01.2019 dhe raporti i policit 

Osmon Goqi dt.16.01.2019 rrjedh se: Me dt.16.01.2019 është iniciuar rasti për vepër penale 

prodhimi dhe vënia e artikujve të dëmshëm ushqimor. – gjykata si të tillë ia fali besimin. 

 

Nga dy  raporte të policit Hasan Buqaj të dt.16.01.2019 rrjedh se si ka ndodhur ngjarja në fjalë, 

ku si të tillë gjykata ia fali besimin. 

 

Nga raporti i shpejtë dhe procesverbali me nr. 002509 dt.16.01.2019 rrjedh se si ka ndodhur 

ngjarja dhe cila ishte gjendja e të gjeturave në vend. – Si të tillë gjykata ia fali besimin. 

 

Nga deklarata e të pandehurit, S SH e dhënë me dt.17.01.2019 në polici, dhe deklarata e dhënë 

në prokurori 25.01.2019 rrjedh se:  i pandehuri me asnjë deklaratë nuk e mohon faktin se lopën 

e ka blerë nga i pandehuri M, por thekson se i njëjti nuk i ka treguar që lopa ishte trajtuar – 

mjekuar. – Gjykata si të tillë pjesërisht ia fali besimin, pasi që i pandehuri S e pranon që lopën 

e ka blerë, por deklarimit te tij, se nuk e ka ditur që lopa ka qenë e trajtuar – mjekuar nuk ja fali 

besimin, sepse përmes ksaj pjese deklaruese, përpiqet që ti ikë përgjegjësisë penale, pa e 

menduar edhe at se sa ishte blerë lopa (shpërthurje diametralisht zvogëlues me çmimin real të 

tregut). 

 

Nga deklarata e të pandehurit R SH e dhënë në polici me dt.16.01.2019 dhe deklarata e dhënë 

në prokurori me dt.25.01.2019 rrjedh se: I pandehuri R e ka ndihmuar të pandehurin S që ta 

prej lopën, ta copëtojnë dhe ta ngarkojë në veturë si dhe ta transportoj. – Gjykata një deklarimi 

të tillë ia fali besimin pasi që një deklarim i tillë është në përputhje edhe me shkresat tjera të 

lëndës. 

 

Nga deklarata e të pandehurit M B e dhënë në polici me dt.16.01.2019 dhe deklarata e dhënë në 

prokurori me dt.25.01.2019 rrjedh se: i pandehuri M e pranon që lopa ka qenë e sëmurë dhe 

është shitur në vlerë prej 400 euro. – Gjykata një deklarimi të tillë ia fali besimin pasi që një 

deklarim i tillë është në përputhje edhe me shkresat e lëndës, por është në përputhje edhe me 

deklarimet e të pandehurve të tjerë. 

 

Nga deklarata e të pandehurit J B e dhënë në prokurori me dt.21.02.2019  rrjedh se: I pandehuri 

S  paraprakisht ia ka prerë lopën – pastërmen  të pandehurit J, dhe pasi që i pandehuri Ji e 

kishte numrin kontaktues të pandehurit S, e kontaktoj të njëjtin që në cilësi të kasapit të vie dhe 

të ia prej lopën - pastërmen të pandehurit M. – një deklarimi të tillë gjykata nuk ia fali besimin, 

pasi që i njëjti me një deklarim të tillë është munduar që ti shmanget përgjegjësisë penale. 

 

Nga procesverbali mbi marrjen në pyetje të dëshmitarit XH V e dhënë në polici me 

dt.07.02.2019 dhe në prokurori me dt.21.02.2019 rrjedh se i njëjti e ka trajtuar lopën në 

shtëpinë e të pandehurit M. – Një deklarimi të tillë gjykata ia fali besimin, pasi që i njëjti 

deklarim është në përputhje edhe me deklarimin e këtu të pandehurit M. 

 

Nga foto albumi në shkresat e lëndës shihet, kjartë gjendja aktuale, ku është gjendur mishi i 

prerë nga lopa në fjalë, në shtëpinë e të pandehurit S. – Një prove të tilla gjykata ia fali në 

tërësi pasi që shihet kjart gjendja e të gjeturave në vend të ngjarjes, si dhe këto foto gjejnë 

mbështetje edhe në deklarimet e dëshmitarëve E D dhe F S, si dhe në deklarimin e të 

pandehurit S, i cili nuk e konteston që fotot nuk janë bërë në vendin e ngjarjes. 
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Nga aktgjykimi P.nr.149/17 Dt.27.12.2018 i Gjykatës Themelore në Pejë – Departamenti i 

Përgjithshëm rrjedh se i pandehuri S SH ka qenë i dënuar edhe më parë, me aktgjykim të 

formës së prerë për shkak të veprës penale të llojit të njëjtë. – gjykata si të tillë ia fali besimin. 

 

Gjykata ia fali besimin edhe deklaratave të dëshmitarëve E D dhe F S të dhëna në gjykatë pasi 

që të njëjtat nuk ishin kundërthënëse njëra me tjetrën, ishin në përputhje edhe me shkresat e 

lëndës, e veçanërisht me fotot e bëra në vendin e ngjarjes. 

 

Pasi qe gjykata bëri administrimin e provave, sipas procedurës se të provuarit, ftoj palët në 

paraqitjen e  ndonjë propozim tjetër, për plotësimin e procedurës e të provuarit, ku përket të 

fundit u deklaruan se nuk kanë, gjykata filloj me mbrojtjen e të akuzuarve. 

 

Para fillimit të mbrojtjes të akuzuarit veçmas u njoftuan me të drejtat ligjor si të akuzuar në 

kuptim te nenit 323 të KPPRK-ës, ku secili veçmas u deklaruan se i kanë kuptuar.. 

 

Të pandehurit pasi që u njoftuan secili veç e veç për të drejtat në procedurë, në mbrojtjen e 

tyre, secili veç e veç e pranuan fajësinë për veprën penale që ju vihet në barë. 

 

Pas deklarimit te pandehurve ku secili veç e veç e pranuan fajësinë për veprën penale që ju 

vihet në barë, mendimit të mbrojtësit të pandehurit S, Av. Gnai Kelmendi, sa i përket të 

mbrojturit të tij, mendimit te prokurores e cila nuk e kundërshtoj pranimin e fajësisë nga ana e 

të pandehurve, Gjykata konstatoj se të pandehurit e pranuan fajësinë secili veç e veç ne mënyre 

vullnetare dhe pa asnjë presion, janë të vetëdijshëm për pasojat e pranimit te fajësisë, si dhe te 

gjitha kërkesat nga neni 248 par. 1 te KPPRK-se janë përmbushur. Andaj, gjykata aprovoj 

pranimin e fajësisë nga ana e te pandehurve. 

Duke pas parasysh se gjykata, ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurve në 

shqyrtimin kryesor 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 326 par 1 dhe 2 të 

KPPRK-së,  dhe pasi që të pandehurit secili veç e veç e pranuan fajësinë pas administrimit të 

provave dhe dëgjimit të dëshmitarëve, në mbrojtjen e tyre,  gjykata vazhdoj me marrjen e fjalës 

përfundimtare të palëve në procedurë, dhe pas kësaj në kuptim të nenit 248 par. 1 të KPPRK-

së, gjykata ka vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

 

Prokuroja e shtetit në fjalën përfundimtare deklaroj se: Me qenë se të pandehurit gjatë 

këtij shqyrtimi gjyqësor bënë pranimin e fajësisë për veprat penale që ju vihen në barë, u 

vërtetua gjendja faktike siç është përshkruar në diapozitiv të aktakuzës, dhe i propozoj gjykatës 

që të njëjtit ti shpall fajtor mbi bazat e shkallës së përgjegjësisë penale për secilin në mënyrë 

individuale dhe brenda kufjeve të dashjes së tyre, si dhe përgjegjësisë në raport me pasojat e 

veprës penale. Këtë e them mbi faktin se në rastin e të pandehurit S SH i cili në prezencë të 

mbrojtësit dhe pas konsultimit me të njëjtit në fazën e mbrojtjes së tij bëri pranimin e fajësisë e 

që konsideroj se një pranim i tillë në këtë fazë nuk mund të merret si rrethanë lehtësuese, derisa 

në raport me veprën penale konsideroj se shkalla e përgjegjësisë penale të tij është e lartë në 

raport me të pandehurit tjerë, përderisa i njëjti  ka qenë edhe më parë i dënuar për vepër të 

njëjte penale, më pastaj përderisa ka ushtruar profesionin e kasapit nuk i është përmbajtur 

udhëzimeve – obligimeve në raport me profesionin dhe rregullat e AUV-it, ku kat të fundit 

shprehimisht edhe i kanë ndaluar therjen e kafshëve në shtëpinë e tij, mirëpo, përkundër kësaj 

ka vazhduar me mbajtjen e të ashtu quajturës punëtori, duke grumbulluar mish, të pa 

kontrolluar jashtë çdo rregulli që parashihet dhe pa licencë përkatëse. Më pastaj, në raport me 

qytetarët, konsideroj se vënia e një produkti bazik- dhe atë mishit në qarkullim, pa u bërë 

verifikimi përkatës nga inspektorët e AUV, konsideroj që përgjegjësia penale e tij është mjaft e 
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lartë, kur kemi të bëjmë me qarkullimin e mishit për konsum human. Andaj, në këtë drejtim i 

propozoj gjykatës që ndaj të njëjtit si rrethanë rënduese me rastin e shqiptimit të dënimit ti 

shqiptoj dënimin plotësues – ndalimi i ushtrimit të profesionit dhe atë si kasap në përputhje me 

dispozitat nga neni 62 par 1 dhe 2, e lidhur me nën par 2.3 të KPRK-së. Njëkohësisht  sipas 

detyrës zyrtare të vlerësoj verifikimin me kusht sipas aktgjykimit P.nr.149/16 dt.27.12.2018, i 

cili është pjesë e shkresat të lëndës dhe në këtë drejtim i njëjti aktgjykim të merret si rrethana 

rënduese. Sa i përket të pandehurve R SH dhe M B gjykata të merr parasysh shkallën më të ulët 

të përgjegjësisë penale, derisa për të pandehurin J B dispozitat nga neni 33 i mundësojnë 

gjykatës që ndaj të njëjtit ti shqiptohet një dënim më i butë në raport me 3 të pandehurit sipas 

dispozitivit nr.I. Po ashtu të njëjtit të obligohen në paguarën e shpenzimeve procedurale. 

 

Mbrojtësi i të pandehurit S SH, Av. Gani Kelmendi në fjalën përfundimtare deklaroj se: 

Me qenë se i mbrojtur im e pranoj fajësinë dhe është penduar për një rast që ka ndodhur dhe ka 

vepruar duke deklaruar që nuk do të përsërisë një vepër të tillë apo të ngjashme, gjykata do të 

ketë parasysh rrethanat dhe mënyrën e kryerjes së veprës penale, gjendjen ekonomike dhe 

familjare, me arsyetim edhe një herë që me rastin e shqiptimit të dënimit ti ketë parasysh të 

gjitha këto rrethana. 

 

I pandehuri S SH në fjalën përfundimtare deklaroj se: E mbështes fjalën përfundimtare të 

mbrojtësit tim. Shprehi keqardhje për atë që ka ndodhur. Premtoj që nuk do të përsëritet 

asnjëherë më një vepër penale. 

 

I pandehuri R SH në fjalën përfundimtare deklaroj se: Kërkoj nga gjykata që të më 

shqiptoj një dënim sa më të lehtë. Më vjen keq që ka ndodhur. Është hera e parë që kam ra 

ndesh me ligjin. Nuk d të përsërisë më veprime të tjera që bien ndesh me ligjin. 

 

I pandehuri M B në fjalën përfundimtare deklaroj se: Kërkoj nga gjykata që të më shqiptoj 

një dënim sa më të lehtë. Më vjen keq që ka ndodhur. Është hera e parë që kam ra ndesh me 

ligjin. Nuk d të përsërisë më veprime të tilla. 

 

I pandehuri J B në fjalën përfundimtare deklaroj se: kërkoj nga gjykata që të më shqiptoj 

një dënim sa më të lehtë. Më vjen keq që ka ndodhur. Është hera e parë që kam ra ndesh me 

ligjin. Nuk do të përsërisë më veprime të tilla. 
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Me provat e administruara, dëgjimin e dëshmitarëve si dhe me pranimin e fajësisë nga ana e të 

pandehurve është vërtetuar gjendja faktike si në dispozitivet 1 dhe 2 te këtij aktgjykimi. Nga 

gjendja e vërtetuar faktike si është përshkruar në dispozitiv të aktgjykimit, pa dyshim rrjedh se 

në veprimet e të pandehurit S SH, R SH dhe M B, qëndrojnë të gjitha elementet e veprës penale 

“prodhimi dhe vënia në qarkullimin e artikujve të dëmshëm ushqimor” nga neni 267 par 1 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së si dhe në veprimet e të pandehurit J B qëndrojnë elementet e 

veprës penale “prodhimi dhe vënia në qarkullimin e artikujve të dëmshëm ushqimor” nga neni 

267 par 1 lidhur me nenin 33 të KPRK-së 

 

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

kryen në mënyrë të përshkruar si në dispozitiv të aktgjykimit pasi që të njëjtit kanë qenë të 

vetëdijshëm për veprën e kryer dhe e kanë dëshiruar kryerjen e saj. 

  

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

përgjegjësin penale të pandehurve, kështu që të njëjtit janë penalisht përgjegjëse.  

 

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

lehtësuese dhe renduese ne kuptim te nenit 73 te KPRK-se. Kështu si rrethana lehtësuese për te 

pandehurit R SH, M B dhe J B gjykata gjeti se të njëjtit ka treguar sjellje korrekte, e  kanë 

pranuar fajësinë për veprën qe e kanë kryer, dhe si të tilla këto rrethana gjykata i ka pranuar si 

rrethana lehtësuese ne dobi te pandehurve. Rrethana renduese për te pandehurit nuk gjeti, me 

përjashtim te  pandehurit S SH, ku sipas Aktgjykimit P.nr.149/17  të dt. 27.12.2018 asht 

shpallur fajtor dhe asht dënuar me kusht  3(tre) muaj, për nj viti, për vepër penale të llojit të 

njëjtë dhe se pa e kaluar kushtin, pa kaluar jo nj muaj pas shpalljes se aktgjykimit ka kryer 

veprën e njëjtë me dt. 16.01.2019, për të cilën po shpallet fajtor sipas këtij aktgjykimi. Gjykata 

si rrethana renduese për të njëjtin mori edhe vet ushtrimin e veprimtarisë se tij pa licenca.  

 

Andaj, duke vlerësuar këto rrethana, Gjykata ne kuptim te nenit 73 te KPRK-së te pandehurit i  

gjykoi si në dispozitiv të këtij aktgjykimit, me te cilin do te arrihet qëllimi i dënimit.  

 

Gjykata ka ardhur ne përfundim se dënimi i shqiptuar ndaj të pandehurve është në përputhje 

me shkallen e përgjegjësisë penale te tyre dhe me intensitetin e rrezikimit te vlerave te 

mbrojtura te shoqërisë.  

 

Gjykata gjithashtu është e bindur se vendimi mbi dënim do te shërbej për arritjen e qëllimit te 

dënimit ne pengimin e te pandehurve ne kryerjen e veprave penale ne te ardhmen, por do 

ndikoj edhe si preventive e përgjithshme për personat tjerë qe te përmbahen nga kryerja e 

veprave penale ne përputhje me nenin 41 te KPRK-se. 

 

Gjykata vlerësoj propozimin e prokurores së shteti që krahas dënimit të shqiptuar ndaj të 

pandehurit S SH të shqiptohet edhe dënimi plotësues ndalimi i ushtrimit të profesionit, i 

veprimtarisë ose detyrës, por gjeti se një propozim i tillë është i pa bazë dhe për këtë gjykata e 

refuzoj si të pabazuar, për arsyetimin se i pandehuri S SH nuk ka licencë për ushtrimin e kësaj 

veprimtarie, dhe as në provat që gjenden në shkresat e  lëndës nuk ka licencë për të mbështetur 

një propozim të tillë. 

Duke u bazuar në nenin 453 par 4 të KPPRK-së, gjykata të pandehurit R pasi që i njëjti i 

prezantoj gjykatës kartonin e Mirëqenies Sociale dhe të pandehurin M i cili prezantoj kartelën e 

shoqatës së familjeve të dëshmorëve të luftës së UÇK-së  i liroj nga shpenzimet gjyqësore, 

paushalli gjyqësor dhe shuma e dedikuar për kompensimin e viktimave. 
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Duke u bazuar ne nenin 450 par. 1 dhe 2 nen par. 2.3 dhe 2.6 te KPPRK-se, gjykata ka 

përcaktuar shpenzimet procedurale dhe paushallin gjyqësor në shumën prej 60 (gjashtëdhjetë) 

euro, ndaj të pandehurit S SH, ndërsa për të pandehurin J B ka përcaktuar shpenzimet 

procedurale dhe paushallin gjyqësor në shumën prej 30 (tridhjetë) euro, duke u bazuar ne 

shpenzimet qe janë shkaktuar nga fillimi i kësaj procedure e deri ne përfundimin e saj.  

 

Vendimi mbi kompensimin e Viktimave të Krimit në emër të taksës në shumën prej 30€ ndaj të 

pandehurit S SH dhe J B gjykata e morri përshtatshmërish me nenit 39 par 1, 2, 3 nën par 3.1 të 

Ligjit Për Kompensimin e Viktimave të Krimit, e të gjitha këto duke e obliguar të akuzuarin që 

ti paguaj ne afat prej  15 (pesëmbëdhjetë) ditësh nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

 

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, 

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHË 

P.nr.156/19 më datë 26.02.2020. 

Zyrtarja Ligjore             Gj y q t a r i,  

_______________________      ______________________

       

Ylberza Gllogjani                      Dr.sc. Murat Hulaj 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


