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    2022:283379 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ- DEPARTAMENTI I  PËRGJITHSHËM 

PENAL, me gjyqtaren Hakile Ilazi me praktikanten e kësaj gjykate Erza Ramadani, në çështjen 

penale kundër të pandehurit H.I., për shkak të veprës penale prodhimi dhe shpërndarja e 

produkteve të dëmshme mjekësore nga neni 260 par.2 lidhur me par.3 të KPRK-së, sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/II nr.1602/2022 të datës 29.12.2022,  në 

praninë e prokurorit të shtetit Avdullah Abedini dhe të akuzuarit H.I., pas mbajtjes së shqyrtimit 

fillestar dhe publik më dt. 07.02.2023, mori dhe publikisht shpalli, kurse me datë 16.02.2023 

përpiloi me shkrim këtë: 

   

A K T GJ Y K I M 

 

I pandehuri: H.I., nga Ferizaji, rruga “...”, i lindur më ..., nga i ati I... dhe ëma M.. e gjinisë A..., 

i martuar, prind i tre fëmijëve, me profesion Farmacist, pronar i barnatores “O.”, ka të kryer 

fakultetin e Farmacisë, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me nr.personal .... 

 

ËSHTË  FAJTOR 

SEPSE: 

 

Në subjektin – barnatoren “O.” dhe “O. Njësia ..”, që gjinden  në rrugën “...”, në Ferizaj, në 

cilësin e pronarit ka vepruar në kundërshtim me paragrafin  6 të nenit 14 të Ligjit  04/L-190 për 

Produkte dhe Pajisje  Medicinale, paragrafi 1 dhe 2 të nenit 12, paragrafin 5 të nenit 16 të 

Udhëzimit Administrativ (Shëndetësi) nr.11/2015 për Qarkulluesit Farmaceutik me pakicë për 
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produkte dhe pajisje medicinale ashtu që nga pakujdesia ka vë në qarkullim barërat ose produktet 

mjekësore pa u bërë kontrolli i nevojshëm nga personi apo enti i autorizuar në atë mënyrë që me 

04 Gusht 2022 gjatë një kontrolli nga hetuesit nga Njësia Rajonale për Hetimin e Krimeve 

Ekonomike dhe Korrupsionit dhe Inspektorati Farmaceutik nga Ministria e Shëndetësisë së 

Kosovës janë gjetur produkte medicinale të paautorizuara për qarkullim në treg dhe pa banderolë 

të Republikës së Kosovës, si dhe nuk ka prezentuar dëshmi për prejardhjen e këtyre produkteve 

medicienale  të cilat janë të regjistruara në listat e konfiskimit me nr.00... dhe 00... 

 

me të cilën ka kryer veprën penale prodhimi dhe shpërndarja e produkteve të dëmshme 

mjekësore nga neni 260 par 2 lidhur me par 3 të KPRK-së. 

 

Andaj, gjykata në bazë të neneve 4, 7, 17, 23, 38, 39, 40, 43, 69, 70, 72 dhe 76  të KPRK-së si 

dhe nenit 365 të KPPK-së, të akuzurin e       

 

                                                        GJ Y K O N 

 

     

Me dënim me gjobë  ne shumen prej 300€/ treqind/ euro, në pajtim me nenit 72 par.1 nenpar. 1.7 

të KPRK-së  të cilin dënim i akuzuari është i obliguar ta paguajë në afat prej 30/ tridhjetë / ditësh 

pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi dhe 

 

Me dënim me gjobë në shumën prej 200€ / dyqind / euro, të cilin dënim i akuzuari është i obliguar 

ta paguajë në afat prej 30/ tridhjetë / ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Konform nenit 76 par 2 nënpar 2.4 të KPRK-së, gjykata të akuzuarit i shqipton: 

 

          DËNIM UNIK 

 

Denim me gjobë ne shumen prej 500€/pesëqind/ euro të cilin dënim i akuzuari është i obliguar 

ta paguajë në afat prej 30/ tridhjetë / ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

Nëse i akuzuari nuk mundet apo nuk dëshiron ta paguajë dënimin me gjobë,  i njëjti në pajtim 

me nenin 43 par.3 të KPRK-së do të zëvendësohet me dënim me burgim ashtu që një ditë burgim 

do të jetë ekuivalente me 20 /njezët/ euro gjobë të pa paguara. 
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Obligohet i akuzuari që në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 

20 /njëzetë/ €uro, si dhe për kompensimin e viktimave të krimit, të paguajë shumën prej 30 €uro 

/tridhjetë/, brenda afatit prej 30/ tridhjetë / ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

Konform nenit 260 par. 8 të KPRK-së, konfiskohen në mënyrë të përhershme produkete 

medicinale të sekuestruara sipas fletës përmbledhëse me numër 00.. e datës 04.08.2022. 

 

                                                         Arsyetimi 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj me Aktakuzën PP/II nr.1602/2022 të datës 29.12.2022 e ka 

ngarkuar të pandehurin H.I. për veprën penale prodhimi dhe shpërndarja e produkteve të 

dëmshme mjekësore nga neni 260 par.2 lidhur me par.3 të KPRK-së. 

 

Gjykata duke vepruar sipas kësaj çështje penale mbajti shqyrtimin fillestar më dt. 07.02.2023  në 

të cilin shqyrtim ishin të pranishëm prokurori i shtetit Avdullah Abedini dhe i akuzuari H.I. 

 

Pasi që gjykata e ka udhëzuar të akuzuarin në kuptim të nenit 246 par.1 të KPPK-se dhe pasiqë 

i akuzuari ka deklaruar se i ka kuptuar në tërësi udhëzimet e dhëna nga gjykata,  në pajtim me 

nenin 246 par.3 të KPPK-së shqyrtimi fillestar ka vazhduar me leximin e aktakuzës nga ana e 

prokurorit të shtetit dhe pasi që gjykata është bindur se i akuzuari e ka kuptuar në tërësi 

aktakuzën, duke vepruar sipas nenit 246 par.4 të KPPK-së i ka ofruar mundësinë  që të deklarohet 

lidhur me fajësinë apo pafajësinë për veprën penale për të cilën është akuzuar. 

 

I akuzuari H.I. lidhur me të drejtën për tu deklaruar lidhur me fajësinë apo pafajësinë për veprën 

penale për të cilën është akuzuar në shqyrtimin fillestar  ka deklaruar se e pranon fajësinë për 

veprën penale që e ngarkon aktakuza, se pranimin e fajësisë e bënë në mënyrë vullnetare dhe se 

është i vetëdijshëm për pasojat që mund të vijnë si rezultat i pranimit të fajësisë, duke shtuar se 

i vjen keq për këtë vepër penale, ka kërkuar falje publike, ka shtuar faktin se këtë vepër penale e 

ka kryer nga pakujdesia, se është munduar që këto barna t’i arsyetojë, por nuk ka mundur pasi 

që ka qenë shumë i stresuar,  si dhe e ka lutur gjykatën që të merr parasysh të gjitha rrethanat 

lehtësuese dhe t’i shqiptojë një dënim më të butë. 
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Pasi që i akuzuari e ka pranuar fajësinë, gjyqtarja e vetme gjykuese duke vepruar në pajtim me 

nenin 248 par.2 të KPPK-së ka kërkuar edhe mendimin e prokurorit të shtetit. 

 

Prokurori  i shtetit Avdullah Abedini duke shprehur mendimin e tij lidhur me pranimin e fajësisë 

nga ana e të akuzuarit ka deklaruar se  pajtohet me pranimin e fajësisë nga ana e të akuzuarit, 

meqë ky pranim është i bazuar në gjendjen faktike të përshkruar në dispozitivin e kësaj aktakuze, 

pranimin e fajësisë i akuzuari e ka bërë vullnetarisht dhe se një pranim i tillë është në përputhje 

të plotë me dispozitat e nenit 248 të KPPK-së si dhe provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës. 

 

Meqë i akuzuari ka pranuar fajësinë, gjyqtarja e vetme gjykuese ka konstatuar se janë plotësuar 

të gjitha kërkesat e përcaktuara me dispozitën e nenit 248 par. 1 të KPPK-së,  

i pandehuri  ka kuptuar  natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit,  pranimi është bërë vullnetarisht 

nga i pandehuri, pranimi i fajit mbështetët në faktet e çështjes që përmban aktakuza, në materialet 

e prezantuara nga prokurori i shtetit, dhe në provat materiale të cilat gjenden në shkresat e lëndës 

siç janë: Procesverbal mbi inspektimin e kryer nr.00.. dt.04.08.2022 lëshuar nga Inspektoriati 

Farmaceutik, Procesverbal mbi inspektimin e kryer nr.00... dt.04.08.2022 lëshuar nga 

Inspektorati Farmaceutik, fleta përmbledhëse e produkteve dhe pajisjeve medicinale të 

konfiskuara numër 00... datë 04.08.2022, lëshuar nga Inspektorati Farmaceutik, Raport Ref. No. 

....-22 datë 29.09.2022, lëshuar nga Inspektorati Farmaceutik, Vendim nr....-22 datë 29.09.2022, 

lëshuar nga Inspektorati Farmaceutik, Raport Referenc: ...-22 datë 03.10.2022, lëshuar nga 

Inspektorati Farmaceutik, fleta përmbledhëse e produkteve dhe pajisjeve medicinale të 

konfiskuara numër 00.. datë 04.08.2022, lëshuar nga Inspektorati Farmaceutik, Vendim nr....-22 

datë 03.10.2022, lëshuar nga Inspektorati Farmaceutik si dhe shkresat tjera të cilat gjenden në 

shkresat e lëndës. 

 

Meqenëse i akuzuari ka pranuar fajësinë e cila është në përputhje me kriteret e përshkruara më 

lartë,  gjyqtarja e vetme gjykuese konform nenit 248 paragrafit 4 të KPPK-së,  ka vlerësuar se 

nuk është e nevojshme vërtetimi i ndonjë fakti relevant për shqiptimin e dënimit dhe për këtë 

arsye ka vazhduar me shqiptimin e dënimit. 

   

Vlerësuar nga aspekti juridik gjykata gjeti se në veprimet e të pandehurit ekzistojnë të gjitha 

tiparet objektive dhe subjektive të figurës së veprës penale prodhimi dhe shpërndarja e 

produkteve të dëmshme mjekësore nga neni 260 par.2 lidhur me par.3 të KPRK-së, ashtu siç 
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është theksuar në dispozitiv të këtij aktgjykimi, te përshkruar në datën, vendin, kohën dhe 

mënyrën apo rrethanat e kryerjes. 

 

Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit gjykata vlerësoi të gjitha rrethanat në kuptim 

te nenit 69 dhe 70 të KPRK-së, dhe gjeti si rrethanë veçanërisht  lehtësuese se në shqyrtimin  

fillestar i akuzuari e ka pranuar fajësinë, duke e shprehur pendimin e sinqertë dhe real për veprën 

penale të kryer, nuk ka dëshmi se është gjykuar me vendim të formës së prerë, është hera e parë 

që ka kryer vepër penale, faktin se kjo vepër penale është kryer nga pakujdesia, nuk ka rezultuar 

me pasoja shumë të rënda, faktin se i akuzuari është mbajtës i familjes, respektivisht baba i tre 

fëmijëve, ndërsa në mungesë të rrethanave rënduese, gjykata vlerësoi shkallen e përgjegjësisë 

penale të të pandehurit dhe rrezikshmërinë konkrete të veprës penale, andaj duke marrë parasysh 

tërësinë e këtyre rrethanave, të pandehurit i shqiptoi dënim si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, 

me bindjen se në rastin konkret do të arrihet qëllimi i dënimit në kuptim të preventivës speciale 

dhe asaj gjenerale, ku një dënim i tillë është adekuat dhe në proporcion të drejtë në raport me 

peshën e veprës penale, rrethanave të kryerjes së veprës penale, shkallën e përgjegjësisë penale 

dhe personalitetin e të pandehurit.  

 

Vendimi mbi shpenzimet paushallë është marr në kuptim të dispozitës së nenit 453 par. 1 lidhur 

me nenin 450 par. 2, nenpar. 2.6 të KPPRK-së. 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë konform nenit 39 par 3 pika 3.1, Nr. 

05/L-036 të ligjit për kompensimin e Viktimave të Krimit.  

Vendimi mbi  konfiskimin e produkteve medicinale është marr në kuptim të nenit 260 par. 8 të 

KPPRK-së. 

 Në bazë të së theksuarës më lartë u vendos  si në dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE  NË FERIZAJ- DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM   

2022:283379, me dt. 16.02.2023 

 Praktikantja                                                                             Gjyqtarja e vetme gjykuese                                                                     

 Erza Ramadani                                                                                      Hakile Ilazi 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë në afat prej 15 ditësh  nga dita e pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi. 

Ankesa duhet të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Ferizaj. 
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