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Numri i lëndës: 2020:058573 

Datë: 21.08.2020 

Numri i dokumentit:     01072535 

 

                    

P.nr.118/20 

 

NË EMËR TË POPULLIT 
 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA RAHOVEC, Deparatamenti i 

Pёrgjithshem – Divizioni Penal, gjyqtari Mizahir Shabani, me pjesëmarrjen e sekretares juridike 

Shemsije Shehu, në lëndën penale kundër të pandehurve E. M. nga Vushtrria, dhe V. Z. nga 

Vushtrria, për shkak të veprës penale prodhimi dhe vënia në qarkullim e artikujve të dëmshëm 

ushqimorë në bashkëkryerje nga neni 261 par. 3 lidhur me par.1 lidhur me nenin e 31 të KPRK-

së, duke vendosur sipas  aktakuzes së Prokuroris Themelore nё Gjakovё - Departamenti i 

Pёrgjithshёm PP.nr. 1200/2019 të datës 26.05.2020, për dhënien e urdhrit ndëshkimor, me datë 

01.07.2020, merr  këtë: 

  

    

 A K T G J Y K I M 

 

     PRANOHET kërkesa e Prokurorisё Themelore nё Gjakovё – Departamenti i 

Pёrgjithshёm PP.nr. 1200/2019 të datës 26.05.2020, andaj  gjykata jep këtë: 

 

 

       

    URDHËR NDËSHKIMOR 

 

 Të pandehurit:  

 

E. M., nga i ati I., e ëma V., e lindur M., i lindur me datë 22.09.1985 në Vushtrri, ku edhe 

tani jeton rr.”J. C.” nr...., ka të kryer shkollën e mesme, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, 

shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal.... 

 

V. Z.,  nga i ati H., e ëma H., e lindur B., i lindur me datë ... në Vushtrri, ku edhe tani 

jeton rr.”H. Z.” nr...., ka të kryer fakultetin , i gjendjes së mirë ekonomike, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, me numrër personal.... 

 

 

 JANË  FAJTOR 

 

       SEPSE 
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 Me datë 03-04.09.2019 në Rahovec, rr.”G. H.”, respektivisht tek lokali i tyre fast food 

“P.”, të pandehurit duke vepruar në bashkëkryerje kanë prodhuar dhe vënë në qarkullim artikuj 

të dëmshëm ushqimorë, në atë mënyrë që kanë pergadit ushqime të shpejta- tosta , ashtu që pas 

vënies në qarkullim, shitjes së ushqimit për nxënësit,  këtu të dëmtuarëve G. G., F. H., H. K., A. 

R., E. Sh., S. E., D. G., G. G., E. K., F. V., V. E., D. P., V. K., B. A., A. M. dhe Q. Sh., të njëjtit 

pas konsumimit të ushqimit kan shfaqur simptome të helmimit si temperaturë, ethe, dhimbje 

stomaku, vjellje, barkëqitje, duke ju shkaktuar lëndime të lehta trupore me pasoja të përkohshme 

për shëndetin, të konstatuara sipas ekspertizës mjeko ligjore të Dr. D. H. dt.15.05.2020, ndërsa 

mostrat e mara nga pajisjet për përgaditje dhe produktet ushqimore në lokalin e të pandehurve, 

kanë rezultuar me rritje të mikroorganizmave, gjendje e konstatuar nga analizat bakteriale të 

strishove sipërfaqësore, analiza këto të kryera nga IKSHP dega Gjakovë. 

 

 Këso  dore kanë kryer veprën penale prodhimi dhe vënia në qarkullim e artikujve 

të dëmshëm ushqimorë në bashkëkryerje nga neni 261 par. 3 lidhur me par.1 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së 

 

Andaj gjykata në bazë të nenit 50 të KPPK-së, i  

 

 

          G J Y K O N 

 

 

 

 Të pandehurin E. M., 

  

Me dënimin me gjobë në shumën prej 200 (dyqind) €uro, të cilën shumё i pandehuri 
obligohet qё ta paguaj në afatin prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Të pandehurin V. Z., 

  

Me dënimin me gjobë në shumën prej 200 (dyqind) €uro, të cilën shumё i pandehuri 
obligohet qё ta paguaj në afatin prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

 

Nëse gjoba nuk mund të ekzekutohet as me detyrim dhe në format tjera sipas nenit 46 të 

KPRK-së, e njëjta të pandehurve do t’ju shndërrohet në dënimim me burgim në kohëzgjatje 
prej 10 (dhjetë) ditëve, duke llogaritur çdo ditë të burgimit me nga 20,oo (njëzetë) euro.  

 

  Të dëmtuarët e mitur si më poshtë dhe përfaqësuesit e tyre ligjorë: E. B. Sh., nga fshati 

Zoqishtë, Komuna e Rahovecit, A. A. R. nga Rahoveci , rr.”H. H.”, G. B. G., nga fshati Zoqishtë, 

Komuna e Rahovec, F. D. V. nga Rahoveci, rr”M. M.”, H. H. K. nga fshati Zatriq, Komuna 

Rahovec, E. B. K. nga fshati Bellacërk, Komuna Rahovec, V. S. E. nga Rahoveci rr.”K. i L., D. 

Rr. P. nga fshati Bellacerk, Komuna Rahovec, F. B. H. nga fshati Pataqan i poshtëm, Komuna 

Rahovec, V. K. K. nga fshati Retijë, Komuna Rahovec, G. A. G. nga fshati Hoqë e Vogël, 

Komuna Rahovec, B. K. A. nga fshati Pataqan i i Poshtem, Komuna Rahovec, A. M. M. nga 

Rahoveci, rr.”M. M.”, Q. B. Sh. nga Rahoveci, rr.”V. H.”, S. B. E. nga Rahoveci rr. “V. H.”, 

p.nr. dhe D. B. G. nga fshati Drenoc, Komuna Rahovec. 
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Obligohen të pandehurit që në mënyrë solidare të i paguajnë kësaj gjykate, në emër të 

paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 50 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga dita 

e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimit. 

 

 

                                                            A r s y e t i m 

 

 

 

Prokuroria Themelore nё Gjakovё – Departamenti i Pёrgjithshёm kësaj gjykate ia ka 

parashtruar aktakuzёn PP. 1200/2019 të datës 26.05.2020, kundër të pandehurve E. M. dhe V. Z. 

nga Vushtrria, për shkak të veprës penale prodhimi dhe vënia në qarkullim e artikujve të 

dëmshëm ushqimorë në bashkëkryrje nga neni 261 par. 3 lidhur me par. 1 lidhur me nenin 31 të 

KPRK-së,  si  dhe ka ushtruar kërkesë për dhënien e urdhrit ndëshkimor me arsyetim se ka prova 

të mjaftueshme  dhe të besueshme  nga kallëzimi penal që vërtetojnë kryerjen e kësaj vepre 

penale nga ana e të pandehurve. 

 

Gjykata pas shqyrtimit të kërkesës për dhënien e urdhrit ndëshkimor, gjeti se janë 

plotësuar kushtet ligjore për pranueshmërinë për dhënin e urdhrit ndëshkimor në kuptim të nenit 

495 paragrafi 1 të KPPK-së. 

 

Gjykata duke i vlerësuar provat materiale të bashkangjitura në shkresat e lëndës dhe atë:  

1.Raportet e policëve- Stacioni Policor Rahovec, dt 04.09.2019, 05.09.2019, 06.09.2019; 

2 .Deklarata e të dyshuarit E. M. e dhënë në Stacionin Policor Rahovec, dt.05.09.2019; 

3. Deklarata e të dyshuarit V. Z. e dhënë në Stacionin Policor Rahovec, dt.110.09.2019; 

4. Deklarata e të dëmtuarës A. M. e dhënë në Stacionin Policor Rahovec, dt.09.09.2019; 

5. Deklarta e të dëmtuarës B. A. e dhënë në Stacionin Policor Rahovec, dt.09.09.2019; 

6. Deklarata e të dëmtuarët G. G. e dhënë në Stacionin Policor Rahovec, dt.09.09.2019; 

7. Deklarata e të dëmtuarës V. K.  e dhënë në Stacionin Policor Rahovec, dt.09.09.2019; 

8. Deklarata e të dëmtuarës F. H. e dhënë në Stacionin Policor Rahovec, dt.09.09.2019; 

9. Deklarata e të dëmtuarit D. P. e dhënë në Stacionin Policor Rahovec, dt.09.09.2019; 

10. Deklarata e të dëmtuarit V. E. e dhënë në Stacionin Policor Rahovec, dt.06.09.2019; 

11. Deklarata e të dëmtuarës E. K. në Stacionin Policor Rahovec, dt.05.09.2019; 

12. Deklarata e të dëmtuarës H. K. e dhënë në Stacioni Policor Rahovec, dt.06.09.2019; 

13. Deklarata e të dëmtuarës F. V. e dhënë në Stacionin Policor Rahovec, dt.05.06.2019; 

14. Deklarata e të dëmtuarit A. R. e dhënë në Stacioni Policor RAHOVEC, DT.09.09.2019; 

15. Deklarata e të dëmtuarit Q. Sh. e dhënë në Stacionin Policor Rahovec, dt.13.09.2019; 

16. Deklarata e të dëmtuarit G. G. e dhënë në Stacioni Policor Rahovec, dt.09.09.2019; 

17.Deklarta e të dëmtuarit E. Sh. e dhënë në Stacionin Policor Rahovec, dt.12.09.2019; 

18.Analiza bakteriologjike e strshove sipërfaqësore, e kryer nga Instituti Kombëtar i 

Shëndetësisë Publike të Kosovës- Dega në Gjakovë, dt.09.09.2019; 

19. Analiza fiziko-kimike dhe mikrobiologjike e ushqimit, e kryer nga Qendra e Laboratorëve 

Testuese, nr.lush-2-2853; 

20. Analiza  fiziko-kimike dhe mikrobiologjike e ushqimit, e kryer nga Qendra e Laboratorëve 

Testuese, nr.lush-2-2857; 

21. Procesverbal mbi inspektimin e bërë nga Agjencia e ushqimit dhe veterinarisë, nr.005724, 

dt.12.09.2019; 

22. Procesverbal mbi inspektimin e bërë nga Agjencia e ushqimit dhe e veterinarisë, nr.001412, 

dt.05.09.2019; 
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23.Foto dokumentacioni, si dhe shkresat e tjera në lëndë. 

 

Gjykata konstaton se këto prova janë bindëse, të besuara dhe të bazuara dhe njëkohësisht 

vërtetojnë se i akuzuari e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet, prandaj gjykata të njëjtin 

e shpalli fajtor dhe e gjykoi si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Vendimi mbi udhëzimin e të dëmtuarve që kërkesën pasurore-juridike ta realizojnë në 

procedurën civile bazohet në nenin 463 të KPPK-së. 

 

 Vendimi mbi shpenzimet dhe paushallit gjyqësor bazohet në nenin 450 paragagrafi 2 

nën paragrafi 6 lidhur me nenin 452 paragrafi 1 të KPPK. 

 

Nga sa u tha më lartë e në kuptim të nenit 365 të KPPK-së,  u vendos si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimit. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË - DEGA RAHOVEC, 

Departamenti i Pёrgjithshёm – Divizioni Penal 

P.nr.118/2020 me datën 01.07.2020 

 

 

    Sekr. juridike                                                               Gj y q t a r i 

    Shemsije Shehu                                                          Mizahir Shabani  

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimit mund të ushtrohet kundërshtimi në 

afat prej 8 ditëve nga dita e pranimit, për Gjykatën Themelore Gjakovë – Dega Rahovec. 

 


