
 
 PA-II.nr.1/2020 
 
 
 
GJYKATA E SUPREME E KOSOVËS - kryetari i Gjykatës Enver Peci – kryetar kolegji,  në çështjen 
penale të të akuzuarve I.T., B.F. dhe Z.K., për shkak të veprës penale në bashkëkryerje 
keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 
Z.K., për shkak të veprës penale në vazhdim keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga 
neni 422 par.1 lidhur me nenin 81 të KPRK-së, V.H.- a., F.T. dhe R.Th., për shkak të veprës 
penale në bashkëkryerje keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur 
me nenin 31 të KPRK-së, duke vepruar sipas detyrës zyrtare, më datë 25.08.2020, mori këtë: 
 
 
A K T V E N D I M 
 
 
Përmirësohet aktvendimi PA-II.nr.1/2020, i 29 qershorit 2020, ashtu që në dispozitiv të 
aktvendimit fjalia e shkruar  “aktgjykimi i Gjykatës Themelore  në Prishtinë - Departamenti për 
Krime të Rënda, PKR.nr.382/2015 i datës 06.06.2018 ” hiqet, kurse në arsyetim të aktvendimit 
në faqen e parafundit ( pasusi i parafundit) në rreshtin e dytë  ku theksohet  “meqë del se në 
aktgjykimin e shkallës së parë ka shkelje esenciale të dispozitës së procedurës penale  nga neni 
384 par.1 nënpar.1.12 lidhur me nenin 370 par.7 të KPPK-së, për ketë arsye u vendos që 
aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen“ duhet të jetë “ meqë del se aktgjykimi i shkallës së 
dytë ka shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 
lidhur me nenin 370 par.7 të KPPK-së për ketë arsye u vendos që aktgjykimi i kundërshtuar  të 
anulohet”.  
 
 
 A r s y e t i m 
 
Pas marrjes së aktvendimit PAII.nr.1/2020 datë 29 qershor 2020 kjo Gjykatë ka vërejtur lëshime 
të natyrës teknike prandaj ka marrë iniciativë për përmirësimin e tij. 
 
Kështu, pas rishikimit të shkresave të lëndës dhe përmbajtjes së aktvendimit është e qartë se 
është anuluar vetëm aktgjykimi i Gjykatës së Apelit, mirëpo me rastin e përpilimit të 
aktvendimit janë bërë lëshime teknike në faqen e parë  në dispozitiv të aktvendimit dhe në 
arsyetim të tij.   
 
Kështu, në dispozitiv të aktvendimit është shkruar gabimisht fjalia “aktgjykimi i Gjykatës 
Themelore  në Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.382/2015 i datës 
06.06.2015  “ prandaj edhe kjo fjali hiqet,  kurse në arsyetim të aktvendimit në faqen e 
parafundit ( pasusi i parafundit) në rreshtin e dytë  ku theksohet  “meqë del se aktgjykimi i 
shkallës së parë ka shkelje esenciale të dispozitës së procedurës penale  nga neni 384 par.1 



nënpar.1.12 lidhur me nenin 370 par.7 të KPPK-së për ketë arsye u vendos që aktgjykimet e 
kundërshtuara të anulohen“ duhet të jetë “ meqë del se aktgjykimi i shkallës së dytë ka shkelje 
esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.12 lidhur me nenin 
370 par.7 të KPPK-së për ketë arsye u vendos që aktgjykimi i kundërshtuar  të anulohet”.  
 
Për arsyet e cekura me lartë, kjo Gjykatë në pajtim me dispozitën e nenit 371 të KPP, vendosi si 
në dispozitiv të këtij aktvendimi. 
 
GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 
PAII.nr.1/2020 datë 25 gusht 2020 
 
 
B.Profesional,                                                                                                   Kryetari i Gjykatës -
kolegjit, 
Bujar Balaj                                                                                                                       Enver Peci 
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PAII.nr.1/2020 

 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS, kolegji i përbërë nga gjyqtarët: Enver Peci, 

kryetar, Agim Maliqi dhe Nesrin Lushta, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional 

Sherif Krasniqi, si procesmbajtës, në çështjen penale të të akuzuarve I.T., B.F. dhe Z.K, për 

shkak të veprës penale në bashkëkryerje keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 

422 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, Z.K, për shkak të veprës penale në vazhdim 

keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 81 të KPRK-së, 

V.H.-P., F.T. dhe R.Th., për shkak të veprës penale në bashkëkryerje keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, duke vendosur sipas 

ankesave të mbrojtësve të të akuzuarve: I.T., av. Besnik Berisha, Z.K, av. Ramë Gashi, V.H.P., 

av. Naser Sopjani, R.Th., av. Skender Musa, F.T., av. Kujtim Kërveshi dhe R.Th., av. Skender 

Musa, si dhe ankesën e të akuzuarit B.F., kundër aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë 

– Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.382/2015, të datës 06.06.2018 dhe aktgjykimit të 

Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr. 459/2018, të datës 13.12.2019, në seancën e kolegjit të 

mbajtur në kuptim të nenit 407 par.1 të KPPK-së, me datë 29 qershor 2020, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M  

 

Me aprovimi e ankesave së mbrojtësve të të akuzuarve I.T., Z.K, V.H.-P., F.T. dhe R.Th. 

dhe të akuzuarit B.F. dhe sipas detyrës zyrtare anulohet aktgjykimi i Gjykatës Themelore- 

Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda, PKR.nr.382/2015, i datës 06.06.2018 dhe 

aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës PAKR.nr. 459/2018, të datës 13.12.2019 dhe lënda i 

kthehet gjykatës së shkallës së dytë në rivendosje. 

A r s y e t i m 

Vendimi i Gjykatës Themelore 

Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë- Departamenti për Krime të Rënda, 

PKR.nr. 382/2015, të datës 06.06.2018, të akuzuarit I.T., B.F. dhe Z.K, për shkak të veprës 
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penale në bashkëkryerje keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur 

me nenin 31 të KPRK-së, Z.K, për shkak të veprës penale në vazhdim keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 81 të KPRK-së, V.H.-P., F.T. dhe R.Th., për 

shkak të veprës penale në bashkëkryerje keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 

422 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, janë liruar nga akuza në bazë të nenit 364 par.1 

nënpar.1.1 të KPPK-së. Shpenzimet e procedurës penale janë ngarkuar në llogari të buxhetit të 

gjykatës, kurse e dëmtuara, për realizimin e kërkesës pasurore juridike është udhëzuar në kontest 

civil.  

 

Vendimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës  

 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR.nr. 459/2018, të datës 

13.12.2019, është aprovuar pjesërisht si e bazuar ankesa e Prokurorisë Speciale të Republikës së 

Kosovës dhe është ndryshuar aktgjykimi i kundërshtuar në atë mënyrë që të akuzuarit I.T., B.F. 

dhe Z.K, për shkak të veprës penale në bashkëkryerje keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit 

zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, V.H.-P., F.T. dhe R.Th., për shkak të 

veprës penale në bashkëkryerje keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, janë shpallur fajtor dhe janë gjykuar: I.T., me dënim burgimi në 

kohëzgjatje prej 3 (tri) vite, B.F. me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 4 (katër) 

muaj, Z.K me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 2 (dy) vite e 8 (tetë) muaj, të cilat dënime do të 

ekzekutohen pasi dënimi të merr formën e prerë, kurse të akuzuarat V.H.-P., F.T. dhe R.Th., janë 

gjykuar secila veç e veç me dënim me kusht burgimi në kohëzgjatje prej nga 6 (gjashtë) muaj të 

cilat dënime nuk do të ekzekutohen nëse brenda periudhës prej 1 (një) viti nga koha kur 

aktgjykimi merr formën e prerë nuk kryejnë vepra tjera penale. Të akuzuarit janë obliguar secili 

në pagesën e shumës prej nga 200 €, në emër të shpenzimeve të procedurës penale, shumën prej 

100 €, në emër të paushallit gjyqësor dhe shumën prej 50 €, në fondin e kompensimit të 

viktimave, kurse pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore është udhëzuar në kontest 

civil. Është refuzuar si e pabazuar ankesa e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës 

përkitazi me të akuzuarin Z.K, për shkak të veprës penale në vazhdim keqpërdorimi i pozitës apo 
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autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 81 të KPRK-së dhe në këtë pjesë aktgjykimi 

i gjykatës së shkallës së parë është vërtetuar.  

Ankesat kundër aktgjykimeve të kundërshtuara  

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, brenda afatit ligjor, ankesë kanë 

paraqitur: 

 

- mbrojtësi i të akuzuarit, I.T., av. Besnik Berisha, për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, shkeljes së ligjit penal, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike dhe kundërligjshmërisë dhe lartësisë së dënimit të shqiptuar, me propozim që 

aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe të vërtetohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë 

dhe i akuzuari të lirohet nga akuza ose aktgjykimin e kundërshtuar ta anuloj dhe çështja të 

kthehet në rigjykim; 

 

- i akuzuari B.F., për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, 

vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal dhe vendimit mbi dënimin, me 

propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe të vërtetohet aktgjykimi i gjykatës së 

shkallës së parë dhe të lirohet nga akuza. 

 

- mbrojtësi i të akuzuarit, Z.K, av. Ramë Gashi, për shkak të vërtetimit të gabuar ose jo të 

plotë të gjendjes faktike dhe vendimit mbi sanksionin penal, me propozim që aktgjykimi i 

ankimuar të ndryshohet dhe të vërtetohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë dhe i akuzuari 

të lirohet nga akuza ose aktgjykimin e kundërshtuar ta anuloj dhe çështja të kthehet në rigjykim 

në gjykatën e shkallës së dytë; 

 

- mbrojtësi i të akuzuarës, V.H.P., av. Naser Sopjani, për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkeljes 

së ligjit penal dhe vendimit mbi dënimin, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet 

dhe të vërtetohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë me të cilin e akuzuara ishte liruar nga 

akuza; 
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- mbrojtësi i të akuzuarës, F.T., av. Kujtim Kërveshi, për shkak të vërtetimit të gabuar 

dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe aplikimit të gabuar të drejtës materiale, me propozim që 

aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe e akuzuara të shpallet e pafajshme; 

- mbrojtësi i të akuzuarës, R.Th., av. Skender Musa, për shkak të shkeljeve esenciale të 

dispozitave të procedurës penale, shkeljes së ligjit penal, vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike dhe vendimit lidhur me sanksionin penal, me propozim që aktgjykimi i 

ankimuar të anulohet dhe të vërtetohet aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë. 

 

Mendimi i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit 

 

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit të Kosovës, me shkresën PPA/III.nr.3/2020 e datës 

13.05.2020, ka propozuar që ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit I.T. av. Besnik Berisha, të hudhet 

si e pasafatshme, kurse ankesat e mbrojtësve të të akuzuarve Z.K, av. Ramë Gashi, V.-P., av. 

Naser Sopjani, F.T., av. Kujtim Kërveshi dhe R.Th., av. Skender Musa, si dhe ankesa e të 

akuzuarit B.F., të refuzohen si të pabazuara. 

 

 Gjykata Supreme e Kosovës, në bazë të nenit 407 par.1 dhe 2 të KPPK-së, mbajti 

seancën e kolegjit në të cilën ishin prezent: i akuzuari I.T. me mbrojtësin e tij av. Besnik Berisha, 

mbrojtësi i të akuzuarit Z.K av. Ramë Gashi, V.H.P., me mbrojtësin e saj av. Naser Sopjani, 

R.Th., me mbrojtësin e saj av. Skender Musa dhe F.T., me mbrojtësin e saj av. Kujtim Kërveshi, 

si dhe i akuzuari B.F., kurse nuk ishin prezent përfaqësuesi nga Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit 

dhe i akuzuari Z.K edhe pse ishin të njoftuar në mënyrë të rregullt,  prandaj gjykata nuk pati 

pengesa ligjore që të mbajë seancën e kolegjit nga neni 407 par.1 të KPPK-së. 

 

Mbrojtësit e të akuzuarve elaboruan pretendimet e paraqitura në ankesë dhe qëndruan 

pranë propozimeve të paraqitura, kurse të akuzuarit e përkrahën fjalën e mbrojtësve të tyre. 

Pretendimet e mbrojtësve  

Në ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit I.T. av. Besnik Berisha, theksohet se gjykata e 

shkallës së dytë me aktgjykimin e saj ka bërë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës 

penale nga neni 384 par.1 nënpar.1.8 lidhur me neni 2 nënpar.2.1 të KPPK-së, meqë ka 

kamufluar mangësitë substanciale të ankesës së ushtruar nga ana e PSRK-së. Ankesa e PSRK-së 
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kishte strukturë dhe përmbajtje të paqartë pasi që nuk kuptohej se cila pjesë e ankesës kishte të 

bëj me shkeljet esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe cila pjesë me vërtetimin e 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe shkeljet e ligjit penal, përkatësisht nuk janë 

identifikuar se cilat dispozita konkrete janë shkelur të ligjit penal dhe procedural dhe po ashtu 

nuk është qartësuar se cilat fakte konkrete ishin vërtetuar gabimisht dhe cilat fakte ishin vërtetuar 

në mënyrë të plotë me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë. Pretendohet se gjykata e 

shkallës së dytë me rastin e shqyrtimit të ankesës ka tejkaluar kufijtë e shqyrtimit të saj dhe me 

këtë edhe autorizimet e saj të përcaktuara me dispozitat e neneve 394 par.1 dhe 404 par.1 të 

KPPK-së, për faktin se ka shqyrtuar në mënyrë arbitrare dhe të kundërligjshme pretendime 

specifike dhe faktike të cilat nuk janë ngritur nga ana e PSRK-së në ankesë, dhe për më tepër, ka 

tejkaluar edhe petitumin e ankesës, pasi që PSRK dhe Prokuroria e Apelit kishin propozuar 

vetëm kthimin në rivendosje të kësaj çështje penale dhe jo ndryshimin e saj. Mirëpo përkundër 

kësaj gjykata e shkallës së dytë në mënyrë meritore vendos këtë çështje penale. 

Pretendohet se gjykata e shkallës së dytë edhe pse ka konstatuar faktin se gjykata e 

shkallës së parë ka administruara të gjitha provat e propozuara nga palët duke bërë vlerësimin e 

tyre dhe ka vërtetuar të gjitha faktet që dalin nga ato prova, megjithatë, nuk ka arsyetuar se cilat 

prova dhe për cilat arsye gjykata e shkallës së parë ka nxjerr konkluzione të gabuara lidhur me 

faktet vendimtare dhe të cilat kanë kushtëzuar ndryshimin e aktgjykimit të saj. Kjo mangësi 

reflektohet në tërësinë e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë i cili është i mangët, i paqartë, 

i pasaktë dhe i mjegulluar, pasi që thirret vetëm në fragmente selektive të provave pa vlerësuar 

secilën provë veç e veç dhe lidhmëni me njëra tjetrën. Në këtë kontest ka shpërfillur dhe injoruar 

në tërësi përmbajtjen e një sërë provash që gjykata e shkallës së parë e ka bazuar aktgjykimin e 

saj dhe atë së pari ekspertizën e ekspertit të prokurimit B.M., në të cilën ishte konstatuar edhe 

nga arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së parë “...se kishte shkelje në zbatim të 

rregullit të procedurave të LPP-së...”, e që e mbështetë edhe gjykata e shkallës së dytë, kurse 

nuk e aprovon konkludimin tjetër të gjykatës së shkallës së parë se ”...këto shkelje janë të lehta 

tekniko-administrative, të cilat nuk kishin ndikim në përfundim të kontratës...”. Gjykata e 

shkallës së dytë i vlerëson si të gabuara dhe të pambështetura në dispozitat e LPP-së, dhe për më 

tepër, fakti se ekspertët këto shkelje i kanë cilësuar si shkelje të lehta pra, administrativo-teknike 

nuk do të thotë se gjykata e shkallës së parë patjetër ka qenë dashur ti mbështesë mendimin e 



6 

 

ekspertëve, por ka qenë dashur që ti vlerësoj si çdo provë tjetër. Megjithatë, gjykata e shkallës së 

dytë ka dhënë arsyetim abstrakt dhe nuk arsyeton faktin se pse ekspertiza e ekspertit të 

prokurimit B.M. ishte ligjërisht e paqëndrueshme dhe pse nuk ishte e aplikueshme në rastin e 

klasifikimit dhe shkatërrimit të barnave dhe materialit sanitar me afat të skaduar. 

Në ankesë theksohen edhe shkeljet e dispozitës së nenit 370 par.4 të KPPK-së, se gjykata 

e shkallës së dytë ka dështuar që në dispozitivin e aktgjykimit të përshkruaj faktet dhe rrethanat 

që përbëjnë figurën e veprës penale për të cilën është shpallur fajtor i akuzuari I.T. dhe kjo 

mangësi dhe paqartësi artikulohet në sqarimin e rrethanave në të cilat ka ndodhur bashkëkryerja, 

nëse i akuzuari I.T. dhe të tjerët kishin ndërmarrë veprime konkrete në kryerjen e veprës penale 

apo nëse njëri prej tyre kishte qenë kryerësi kryesor ndërsa të tjerët thelbësisht kanë marrë pjesë 

në kryerjen e saj. Duke iu referuar definimit të bashkëkryerjes e cila ekziston në rastet kur dy apo 

më shumë persona në bazë të vendimit të përbashkët, me vetëdije dhe me dëshirë, kryejnë veprën 

penale, kurse në dispozitiv të aktgjykimit nuk është artikuluar fakti nëse ka ekzistuar ndonjë 

vendim apo marrëveshje e përbashkët, si element esencial i bashkëkryerjes nga i cili buron 

vetëdija dhe dëshira për të kryer veprën penale dhe për të shkaktuar pasojën e ndaluar me ligj. 

Paqartësia dhe kontradiktoriteti i dispozitivit të aktgjykimit, pretendohet se manifestohet edhe në 

ndërlidhje me aktgjykimin e formës së prerë ndaj të dënuarve A.Ll. dhe Sh.A., meqë të njëjtit si 

bashkëpronar të kompanisë “K..” SHPK, janë shpallur fajtor dhe janë dënuar për mashtrim të 

zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë. Në këtë mënyrë ekzistojnë kontradikta të hapura mes 

aktgjykimit ndaj këtyre të dënuarve (A.Ll. dhe Sh.A.) dhe aktgjykimit të të akuzuarit I.T., meqë 

kemi dy përshkrime diametralisht të kundërta të veprimeve të tyre dhe nga kjo del se i akuzuari 

I.T. nuk mund të jetë shpërdorues dhe njëkohësisht viktimë e mashtrimit, siç e ka cilësuar 

gjykata e shkallës së dytë. Paqartësi po ashtu paraqet fakti i dëmit të shkaktuar deri sa në njërën 

anë theksohet se të dënuarit A.Ll. dhe Sh.A., përmes prezantimit të rrejshëm të fakteve ose 

fshehjes së tyre kanë shkaktuar dëm në shumë prej 400.000 €, Ministrisë së Shëndetësisë, kurse 

edhe aktgjykimi i kundërshtuar ndaj të akuzuarit I.T., po ashtu konstaton se dobia pasurore apo 

dëmi i shkaktuar është në vlerë totale prej 400.000 €, që është e paqartë se mbi cilën provë apo 

ekspertizë financiare,  gjykata e shkallës së dytë ka gjetur se buxheti i shtetit është dëmtuar në 

shumë prej 400.000 €.  
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    Në ankesë më tutje një pjesë i referohet specifikisht të dhjetë pikave të gjykatës së 

shkallës së dytë për shpalljen fajtor të të akuzuarit, duke filluar me pikën e parë të aktgjykimit 

(pika e parë e aktakuzës)se i akuzuari “ka urdhëruar inicimin e aktivitetit të prokurimit 

klasifikimi dhe shkatërrimi i barnave me afat të skaduar, pa qenë i planifikuar ky aktivitet i 

prokurimit për vitin 2011 dhe pa bërë një vlerësim adekuat të nevojave”. Arsyetimi i gjykatës së 

shkallës së dytë, pretendohet se është i mangët, i paqartë, logjikisht i pa mbështetshëm dhe 

juridikisht i paqëndrueshëm dhe bie në kundërshtim me bazën ligjore që rregullon procedurën e 

prokurimit dhe është në kundërshtim me provat materiale dhe ekspertizën e ekspertit B.M., meqë 

nuk është kontestuar fakti se ka qenë kërkesë e Ministrit të Shëndetësisë, mbyllja e depos në 

Mazgit dhe shkatërrimi i barnave dhe materialit tjetër medicional me afat të skaduar dhe inicimi i 

procedurës është bërë me kërkesë të ministrit, për shkak të ardhjes në detyrë të ministrit të ri dhe 

politikave të tij. Gjykata e shkallës së dytë në arsyetimin e aktgjykimit të saj gabimisht e 

vlerëson faktin se kontrata ka qenë kontratë fikse, kurse në realitet kontrata ka qenë kontratë 

kornizë e që është vërtetuar edhe nga dy ekspertët e prokurimit B.M. dhe A.Sh.. Mirëpo 

përkundër faktit se gjykata e shkallës së dytë nuk pajtohet me mendimet e ekspertëve se bëhet 

fjalë për kontratë kornizë, megjithatë nuk e arsyeton se përse kontrata është fikse, dhe për më 

tepër, në vetë natyrën juridike të kësaj kontrate për shkatërrimin e barnave dhe materialit sanitar 

me afat të skaduar bëhet fjalë për kontratë kornizë e lidhur për njësi (kg/€), për të cilën kontratë 

sipas udhëzimeve të KRPP-së nuk është e nevojshme e as e domosdoshme që të zotohen të gjitha 

mjetet për një herë. Për pikën e dytë të aktgjykimit (pika e dytë e aktakuzës) pretendohet se i 

akuzuari “ka urdhëruar zhvillimin e aktivitetit të prokurimit pa qenë të alokuara mjetet (fondet) 

financiare për këtë aktivitet të prokurimit para inicimit të aktivitetit të prokurimit”, duke 

theksuar se gjykata e shkallës së dytë ka gabuar në cilësimin juridik të faktit vendimtar se asnjë 

aktivitet i prokurimit nuk mund të fillohet pa zotimin e mjeteve në pajtim me LPP dhe kjo është 

vlerësuar se ka vlejtur edhe për rastin konkret. Mirëpo prokurimi në fjalë është nisur dhe 

përmbyllur me kontratë kornizë siç konstatohet edhe në ekspertizën e prokurorisë dhe me 

kontratë kornizë autoriteti kontraktues nuk do ti alokoj fondet për tërë kohëzgjatjen e kontratës 

publike kornizë dhe me këtë rast është në harmoni me dispozitat e LPP-së. Për pikën e tretë të 

aktgjykimit (pika e tretë e aktakuzës) pretendohet se i akuzuari “nuk ka nënshkruar deklaratën e 

nevojave dhe përcaktimin e disponueshmërisë së fondeve (DNPDF), në pjesën e III, që dëshmon 

se ekzistojnë fondet për këtë aktivitet të prokurimit”, duke theksuar se gjykata e shkallës së dytë 
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ka rënë në kundërshtim të hapur me ekspertizat e dy ekspertëve të cilët kanë theksuar se kjo 

shkelje paraqet lëshim teknik pa asnjë ndikim në aktivitetin e prokurimit dhe se në momentin e 

zotimit të mjeteve disponushmëria e tyre nuk ka asnjë rëndësi, dhe për më tepër Ministria ka 

pasur mjete të mjaftueshme për të filluar aktivitetin e prokurimit duke zotuar një herë shumën 

prej 100.000 € e pastaj prej 400.000 € e cila ishte konstatuar nga gjykata e shkallës së parë por jo 

edhe gjykata e shkallës së dytë. Për pikën e katërt të aktgjykimit (pika e katërt e aktakuzës) 

pretendohet se i akuzuari “nuk ishte njoftuar APP për këtë aktivitet të prokurimit, pasi që 

prokurimi në fjalë nuk ka qenë i përfshirë në planifikimin vjetor të prokurimit”, duke theksuar se 

gjykata e shkallës së dytë ka rënë në kontradiktë të hapur me shkresat e lëndës pasi që nga provat 

e administruara buron se APP ishte njoftuar për aktivitetin e prokurimit dhe me faktin se ka 

revokuar nenin 34.2 të LPP për këtë kontratë del se nuk kishte shkelje përndryshe po të vërente 

shkelje do ta anulonte aktivitetin e prokurimit dhe do ta kthente në autoritetin e prokurimit për të 

filluar procedurën me kushte të reja. Për pikën e pestë të aktgjykimit (pika e pestë e aktakuzës) 

pretendohet se i akuzuari “nuk kishte formuar apo urdhëruar njësitë përgjegjëse për formimin e 

komisioneve për inventarizimin dhe regjistrimin e barnave me afat të skaduar (stoqeve) në 

Depon e Mazgitit”, duke theksuar se gjykata e shkallës së dytë në arsyetimin e aktgjykimit bie në 

kundërshtim të hapur me procesverbalet e shqyrtimit gjyqësor të gjykatës së shkallës së parë se 

kanë ekzistuar dy regjistrime të barnave, dhe për më tepër, kjo depo nuk ka qenë në funksion dhe 

nuk ka pasur aktivitet  nga viti 2009. Gjykata e shkallës së dytë ngatërron nocionin e “inventarit” 

dhe “mbeturinave”, meqë barnave me afat të skaduar i referohet si “inventar” përkatësisht pasuri 

deri sa vlera e tyre ka qenë zero, siç konstaton eksperti B.M., kurse gjykata e shkallës së dytë nuk 

e merr parasysh fare këtë ekspertizë e as deklarimet e dëshmitarëve por merr përsipër rolin e 

superekspertit, pa specifikuar bazën e saktë ligjore mbi të cilat e mbështetë konstatimet e saj. Për 

pikën e gjashtë të aktgjykimit (pika e gjashtë e aktakuzës) pretendohet se i akuzuari “nuk kishte 

bërë përllogaritjen e saktë të sasisë së barnave me afta të skaduar dhe vlerës së kontratës”, duke 

theksuar se gjykata e shkallës së dytë në arsyetimin e aktgjykimit bie në kundërshtim me bazën 

ligjore sepse LPP nuk kërkon përllogaritje të saktë por indikativë dhe formale, dhe për më tepër, 

gjatë shqyrtimit gjyqësor në gjykatën e shkallës së parë është vërtetuar se ishte bërë llogaritje e 

përafërt e sasisë së barnave me afat të skaduar, mirëpo, për tu përcaktua pesha e saktë e barnave 

dhe materialit sanitar me afat të skaduar nga fakti se ishin sjellë edhe sasi plotësuese nga QKUK 

dhe spitalet regjionale, sasia e tërësishme është dashur që të verifikohet pas ngarkesave dhe 
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peshimit të tyre. Për pikën e shtatë të aktgjykimit (pika e shtatë e aktakuzës) pretendohet se i 

akuzuari “nuk ka marrë parasysh rreziqet gjatë inicimit të aktivitetit të prokurimit dhe 

ekzekutimit të kontratës sa i përket vlerës së kontratës dhe nuk ka arritur të siguroj që buxheti të 

menaxhohet në mënyrë efektive, efikase dhe ekonomike, duke dëmtuar rëndë buxhetin e MSh”, 

duke theksuar se gjykata e shkallës së dytë në arsyetimin e aktgjykimit bie në kundërshtim me 

vetë mënyrën e përzgjedhjes së kontratës publike kornizë dhe e cila është bërë me qëllim të 

përjashtimit të çfarëdo rreziku me rastin e përmbushjes së këtij projekti. Arsyetimi është në 

kundërshtim edhe me ekspertizën e ekspertit B.M. dhe e cila pohohet edhe nga eksperti i 

prokurorisë se kontratat kornizë lidhen çmim për njësi vetëm në rastet kur autoriteti kompetent 

nuk ka mundësi të parashikoj vlerën e kontratës dhe në këtë mënyrë minimizohen rreziqet e 

aktivitetit të prokurimit, kurse për këtë më së miri flet edhe çmimi i kontraktuar për njësi (3.4€ 

për 1/kg), që është çmim përbrenda referencave për këtë lloj të shërbimit. Për pikën e tetë të 

aktgjykimit (pika 11 e aktakuzës) pretendohet se i akuzuari “nuk janë respektuar dispozitat e 

LPP-së dhe rregullat e prokurimit në lidhje me procedurat e prokurimit publik në këtë aktivitet të 

prokurimit”, duke theksuar se arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë është i 

mangët dhe i paqartë dhe kjo pikë kinse e re paraqet në fakt veçse një sintezë të fakteve abstrakte 

të artikuluara në pikat e tjera të ankesës. Për pikën e nëntë të aktgjykimit (pika 12 e aktakuzës) 

pretendohet se i akuzuari “nuk ka respektuar ligjin për menaxhimin e financave publike dhe 

përgjegjësitë, rregullat e thesarit dhe procedurat dhe politikat financiare gjatë menaxhimit të 

financave dhe shpenzimeve buxhetore”, duke theksuar se  arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së dytë është në kundërshtim me ligjet e theksuara pasi që cilësimet e theksuara se 

shpenzimet për shkatërrimin e barnave dhe materialit sanitar me afat të skaduar si shpenzime të 

paparashikuara nuk qëndrojnë, përkundrazi MSh, nuk ka ndërmarrë asnjë prej veprimeve që 

parashihen për të kërkuar shpenzime urgjente ose të paparashikuara, dhe për më tepër, është në 

kundërshtim me provat e administruara gjatë shqyrtimit në gjykatën e shkallës së parë të cilat 

vërtetojnë se pagesa është bërë nga mjetet ekzistuese të programit farmaceutik dhe se ZKF ka 

përmbushur të gjitha përgjegjësitë dhe obligimet që rrjedhin nga LMFPP. Kurse për pikën e 

dhjetë të aktgjykimit (pika 17 e aktakuzës) pretendohet se i akuzuari “mjetet financiare për 

shkatërrimin e barnave pa autorizimin e tij janë paguar nga kodet tjera përkatësisht nga kodi 

ekonomik për furnizim në kodin ekonomik për shërbime në kundërshtim me rregullat e thesarit 

dhe kështu duke e dëmtuar buxhetin për furnizim të qytetarëve me barna”, duke theksuar se në 
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këtë pikë të arsyetimit të aktgjykimit gjykata e shkallës së dytë ka dështuar qoftë edhe një arsye 

të vetme mbi mënyrën, provat dhe arsyen mbi të cilat e mbështetë këtë konstatim dhe i cili 

mbetet abstrakt dhe i paargumentuar, duke shtuar se pagesa ishte bërë nga “Kodi-173-Programi 

farmaceutik –Kategoria mallra dhe shërbime”, kurse emërtimet “furnizim me barna”, “asgjësim i 

barnave”, “pagesa e qirasë”, janë emërtime të krijuara brenda organizatës buxhetore dhe 

shërbejnë vetëm për përdorim të brendshëm dhe identifikim të shërbimit dhe sikur pagesa të mos 

ishte e rregullt me siguri se nuk do të lejohej nga ana e departamentit të financave në MSh dhe 

më pas zyrtarit certifikues të MSh.   

Në pjesën tjetër të ankesës theksohet se gjykata e shkallës së dytë në mënyrë të gabuar ka 

vërtetuar gjendjen faktike në rastin kur ka konstatuar se i akuzuari I.T. ka bërë lëshimet në dhjetë 

pikat e theksuara nga ana e kësaj gjykate, dhe për më tepër, ka dështuar që të vërtetojë në mënyrë 

të plotë faktet relevante për zgjidhjen e ligjshme të kësaj çështje penale. 

Më tutje në ankesë pretendohet edhe për shkeljen e ligjit penal dhe kundërligjshmërinë e 

sanksionit penal të shqiptuar, meqë si pasojë e vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes 

faktike, kanë rezultuar me shkeljen e ligjit penal nga neni 385 par.1 nënpar.1.1 të KPRK-së, 

sepse veprimet e të akuzuarit nuk përbëjnë figurën e veprës penale në bashkëkryerje 

keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së, pasi që nuk janë 

vërtetuar elementet objektive dhe subjektive të kësaj vepre penale. Gjykata e shkallës së dytë ka 

dështuar të vërtetojë faktet vendimtare që formësojnë qëllimin, mjetin dhe pasojën si elemente 

konstituive të kësaj vepre penale. Vepra penale në fjalë kryhet vetëm me dashje direkte dhe 

kryerësi duhet të jetë i vetëdijshëm që po tejkalon kompetencat dhe nuk po i mbush detyrat e 

punës me qëllim të vetëm të shkaktojë pasojën e ndaluar me ligj dhe kërkohet dashja direkte 

kurse dashja eventuale nuk është i mjaftueshëm, dhe për më tepër, qëllimi i kryerësit duhet të 

përfshijë vetëdijen se po keqpërdoret pozita zyrtare ose autoriteti zyrtar, se po tejkalohen kufijtë 

e autorizimeve apo nuk po përmbushen detyrat zyrtare, si edhe vetëdijen dhe qëllimin për të 

shkaktuar dëm të konsiderueshëm apo për ti mundësuar vetes apo tjetrit dobi materiale. Pra tek i 

akuzuari duhet të ekzistojë vetëdija dhe vullneti dhe në mungesë të këtyre elementeve nuk mund 

të ekzistojë vepra penale, kurse në rastin konkret ka qenë dashur të vërtetohet paramendimi dhe 

dashja direkte se i akuzuari kompanisë “K..”, t’i siguroj dobi materiale të kundërligjshme. 

Mungon argumentimi i kauzalitetit se i akuzuari nuk ka vepruar me paramendim dhe nuk e ka 
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ditur dhe as që ka pasur mundësi ta dijë që personat që kanë përfaqësuar  OE“K..” do ta kryejnë 

veprën penale të mashtrimit ndaj MSh dhe vet dobia pasurore e përfituar në shumë prej 400.000 

€, burimin nuk e ka tek zyrtarët e MSh, por tek aktgjykimi i formës së prerë kundër të dënuarve 

A.Ll. dhe Sh.A.. Gjykata e shkallës së dytë ka shkelur edhe parimin e matjes së dënimit meqë 

gabimisht e cilëson si rrethanë rënduese marrëveshjen mes të akuzuarve, rrezikshmërinë 

shoqërore, pasojën, mjetin si dhe dashjen për kryerjen e veprës penale edhe pse të njëjtat janë 

elemente konstituive të kësaj vepre penale, meqë rrezikshmëria shoqërore e bën një veprim apo 

mosveprim të caktuar të përcaktohet si vepër penale, pasoja e shkaktuar nga kryerja e veprës 

penale është kusht për përgjegjësinë penale, kurse marrëveshja e përbashkët përbën kusht për 

cilësim të bashkëkryerjes dhe me këtë gjykata e shkallës së dytë ka rënë në kontradiktë edhe me 

vet qëndrimet dhe praktikën e saj. 

Në ankesën e të akuzuarit B.F. është theksuar se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë 

është marrë në shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 

nënpar.1.12 lidhur me nenin 370 par.7 të KPPK-së, meqë ka dyfishuar akuzën e parë faktin e 

mos regjistrimit të barnave me afat të skaduar dhe duke keqinterpretuar Ligjin e Prokurimit 

Publik në lidhje me kalkulimin e sasisë së përafërt të barnave kur nënshkruhet kontrata kornizë 

dhe me këtë rast e përdorur termin kalkulim në mënyrë paushalle që në fakt në kuptimin gjyqësor 

nënkupton kalkulim të përafërt. Gjykata e shkallës së dytë po ashtu ka bërë dyfishimin e akuzave 

të katërt, pesë dhe gjashtë dhe nuk ka analizuar përkatësisht ka keqinterpretuar provat e 

administruara në shqyrtimin gjyqësor të gjykatës së shkallës së parë dhe  ka vlerësuar në mënyrë 

të gabueshme ekspertizat e ekspertëve të propozuar nga prokuroria dhe nga mbrojtja përkitazi me 

shkeljet e mundshme të Ligjit të Prokurimit Publik.  

Pretendohet se arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë edhe pse nuk ka 

kontestuar gjetjet e gjykatës së shkallës së parë lidhur me pozitën që kishte ushtruar i akuzuari në 

vitin 2011 në Ministrinë e Shëndetësisë dhe përkitazi me kompetencën për të bërë kërkesë për 

inicimin e procedurës së prokurimit për shkatërrimin e barnave me afat të skaduar pas marrjes së 

kërkesës nga ana e ministrit dhe sekretarit të përgjithshëm, përllogaritjen e përafërt të sasisë së 

barnave me afat të skaduar si dhe ka propozuar komisionin për mbikëqyrjen e realizimit të 

kontratës në mbështetje të Udhëzimit Administrativ 12/2008. 
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Në ankesë më tutje kundërshtohen specifikisht të gjitha pikat e gjetjeve të gjykatës 

përkitazi me shpalljen fajtor të të akuzuarit, duke filluar me pikën e parë të aktgjykimi  (pika e 

parë e aktakuzës) se i akuzuari “nuk ka arritur që të siguroj menaxhim efikas të barnave me afat 

të skaduar dhe nuk ka bërë inventarizimin e stoqeve-regjistrimin e barnave me afat të skaduar 

para fillimit të aktivitetit të prokurimit për të përcaktuar sasinë e përafërt sipas Udhëzimit 

Administrativ 11/2007-Deponimi,Distribuimi dhe Disperzimi i Produkteve Farmaceutike të 

Listës Esenciale”. Ashtu që pretendohet se gjykata e shkallës së dytë nuk ka vlerësuar drejtë 

provat e administruara dhe kjo bie në kundërshtim me vlerësimin e shkeljeve dhe me këtë rast ka 

anashkaluar faktet dhe nuk i është referuar shkresave të lëndës si dhe i ka vënë në barrë shkelje 

për periudhën kur i akuzuari nuk ka qenë pjesë e departamentit farmaceutik, kurse duke iu 

referuar nenit 22.2 të Udhëzimit Administrativ 11/2007 i cili thotë se regjistrimi duhet të bëhet 

dy herë në vit. Për pikën e dytë të aktgjykimit (pika e dytë e aktakuzës) pretendohet se i akuzuari 

“ka bërë një kalkulim paushall të sasisë së përafërt të barnave me afat të skaduar të cilat 

gjenden në Depon e Mazgitit, para inicimit të aktivitetit të prokurimit për shkatërrimin e 

barnave, por nuk ka bërë regjistrimin fizik të barnave me afat të skaduar”, duke theksuar se 

gjykata e shkallës së dytë ka pranuar si fakt detyrimin e të akuzuarit për vlerësimin e përafërt të 

barnave me afat të skaduar sepse kishim të bëjmë me kontratë kornizë dhe se në kërkesën e 

Ministrisë së Shëndetësisë nga Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, bëhej fjalë për 

sasinë prej 20-30 tonë të materialit shpenzues dhe 100 tonë produkte medicionale të grupeve të 

ndryshme, kurse nga raportet e komisionit për mbikëqyrjen e kontratës dhe faturave të paguara 

del se sasia përfundimtare nga Depoja e Mazgitit ishte 353,940 kg., ashtu që duke u bazuar në të 

dhënat e sasisë së të barnave me afat të skaduar del të jetë vlerësim real. Kurse përkitazi me 

pikën e tretë të aktgjykimit (pika e tretë e aktakuzës) është pretenduar se i akuzuari “nuk ka 

shfrytëzuar raportet e regjistrimit të barnave me afat të skaduar në Depon e Mazgitit të 

përpiluar nga ana e Korporatës Farmaceutike të Kosovës me qëllim të evitimit të rrezikut për 

abuzim”, duke theksuar se me këtë gjykata e shkallës së dytë duke keqinterpretuar provat e 

administruara e ka inkriminuar për periudhën kohore kur nuk ka qenë pjesë e Departamentit 

farmaceutik dhe bazohet në supozime se raporti në fjalë i KFK do të evitonte mundësinë e 

manipulimit me barna nga regjistrat edhe pse në përpikëri është zbatuar Udhëzimit Administrativ 

11/2007. Përkitazi me pikën e katërt të aktgjykimit (pika e tetë e aktakuzës) është pretenduar se i 

akuzuari “ para nënshkrimit të kontratës nuk ka ndërmarrë masa për tu siguruar se ekziston 
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dokumentacioni i nevojshëm që do të vërtetonte se peshorja e kompanisë “K..” i plotësonte 

standardet ligjore dhe bërë peshimin e saktë si dhe peshorja është verifikuar nga institucioneve 

kompetente”, duke theksuar se me gjykata e shkallës së dytë në arsyetimin e saj ka dhënë 

sqarime për obligimet që ka pasur kompania e kontraktuar në lidhje me peshoren, kurse 

obligimet e të akuzuarit kanë qenë jashtë kompetencave të tij dhe as e njësisë kërkuese të cilën e 

kishte përfaqësuar dhe duke mos u bazuar në ndonjë provë aktgjykimin e mbështetë në 

supozimin se përfshirja e specifikimit teknik për kushtet që duhej të përmbusheshin për peshoren 

do të evitonin rrezikun e manipulimit gjatë matjes së barnave me afat të skaduar me qëllim të 

shkatërrimit të tyre. Për pikën e pestë të aktgjykimit (pika e nëntë e aktakuzës) është pretenduar 

se i akuzuari “ në funksionin e Njësisë së Kërkesës sipas LPP-së, nuk ka përgatitur vlerësim real 

dhe të arsyeshëm të nevojave dhe në pajtim me LPP-në”, ashtu që theksohet se arsyetimi nga ana 

e gjykatës së shkallës së dytë është hipotetik duke vlerësuar se asnjë shkelje nuk mund ti 

atribohet të akuzuarit. Sa i përket pikës së gjashtë të aktgjykimit (pika e dhjetë e aktakuzës) në të 

cilën është pretenduar se i akuzuari “ nuk ka përgatit –propozuar specifikimin teknik, pikat e 

referencës dhe parametrat e punës-faturën e sasive”, duke theksuar se gjykata e shkallës së dytë 

nuk jep arsyetim edhe pse duke u bazuar në provat e administruara dhe dokumentacioni i tenderit 

vërtetohet se i akuzuari në cilësinë e përfaqësuesit të njësisë kërkuese propozimi ishte bërë në 

përputhje të plotë me rekomandimet e bëra nga Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor 

dhe ku kriter themelor ishte Udhëzimi Administrativ 11/2007, i cili ishte dokumenti i vetëm 

zyrtar ku në mënyrë të detajuar për secilin veprim që duhet të ndërmerret gjatë procesit të 

shkatërrimit të barnave, andaj arsyetimi është i paqartë. Arsyetimi i aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së dytë është kundërthënës për sasinë e barnave të shkatërruara pasi që vlerësimi nga 

ana e Ministrisë së Shëndetësisë i bërë nga i akuzuari dhe anëtarët e caktuar për vlerësim të 

përafërt kanë vlerësuar sasinë prej rreth 130 tonë dhe duke e krahasuar me sasinë nga kompania 

fituese me sasi prej rreth 380 tonë, mirëpo që ka rezultuar se kompania kishte mashtruar 

Ministrinë e Shëndetësisë dhe duke mos theksuar fare vlerësimin e ekspertit të angazhuar nga 

ana e prokurorisë se sasia ishte rreth 140 tonë  që është sasi e krahasueshme përveç me 

kompaninë fituese e cila është vërtetuar se ka mashtruar gjatë peshimit të barnave të 

shkatërruara. 
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Në ankesë pretendohet edhe për shkeljen e ligjit penal nga neni 385 par.1 nënpar.1.1 dhe 

1.2 të KPPK-së, se vepra për të cilën i akuzuari ndiqet nuk është vepër penale dhe ekzistojnë 

rrethana që përjashtojnë përgjegjësinë penale, meqë gjykata e shkallës së dytë nuk ka vërtetuar 

në mënyrë të drejtë dhe të plotë faktet ngase provat nuk janë vlerësuar një nga një dhe në lidhje 

me provat tjera dhe po të vlerësoheshin provat siç është obligim ligjor me dispozitën e nenit 361 

par.2 të KPPK-së dhe bazuar në këto prova gjykata e shkallës së parë kishte nxjerrë aktgjykim 

lirues. Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë me rastin e vlerësimit të provave ka shkelur 

parimin e përcaktuar me nenin 3 par.2 të KPPK-së që mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve 

të rëndësishme për çështjen ose për zbatimin e ndonjë dispozite të ligjit penal sipas këtij Kodi  

interpretohen në favor të të pandehurit dhe të drejtave të tij, dhe për më tepër, fare nuk është 

referuar ekspertizave të nxjerra nga ana e prokurorisë dhe nga palët në procedurë dhe se pas 

ballafaqimit të ekspertëve gjatë shqyrtimit gjyqësor në gjykatën e shkallës së parë të dy ekspertët 

kanë ardhur në përfundim se ka pasur shkelje të lehta administrative- teknike dhe se këto shkelje 

në asnjë mënyrë nuk kishin rezultuar me ndonjë dëm ose shkelje të rënda. Andaj, me rastin 

konkret rezulton se në asnjë fakt nuk është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se në 

veprimet e të akuzuarit janë konsumuar elementet e veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së dhe me këtë rast edhe dënimi 

i shqiptuar ndaj të akuzuarit për këtë vepër penale është i paarsyetuar dhe i paligjshëm. 

Në ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit Z.K av. Ramë Gashi, theksohet se gjykata e 

shkallës së dytë me aktgjykimin e saj ka bërë ngatërrim profesional të kompetencave ligjore të 

komisionit për mbikëqyrjen e kontratës për shkatërrimin e barnave me afat të skaduar dhe të 

zyrtarëve financiar për alokimin dhe zotimin e mjeteve financiare me kompetencat ligjore të 

zyrtarit të prokurimit dhe gabimisht janë kuptuar dhe potencuar përgjegjësitë ligjore të 

departamentit të prokurimit dhe zyrtarit të prokurimit në inicimin  dhe mirëmbajtjen e procesit të 

prokurimit për një aktivitet të prokurimit. Theksohet se bazuar në Ligjin e Financave Publike 

nr.03/L-048, është përgjegjësi ligjore e departamentit të financave dhe zyrtarit kryesor 

administrativ të autoritetit kontraktues të jetë përgjegjëse për alokimin dhe zotimin e mjeteve 

buxhetore sipas kodeve buxhetore për aktivitet të prokurimit, andaj çështja kontestuese për 

zotimin e mjeteve buxhetore sipas kodit buxhetor mund të bëhet edhe pjesërisht për të 

mundësuar fillimin e procedurës së prokurimit dhe nuk konsiderohet shkelje ligjore por mundësi 
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për fillimin e procedurës që mundëson shpalljen e ftesës për oferta, pranimin dhe vlerësimin e 

ofertave si dhe nënshkrimin e kontratës. I akuzuari në cilësinë e zyrtarit përgjegjës të prokurimit 

nuk ishte përgjegjës për alokimin dhe zotimin e mjeteve buxhetore, përkundër faktit se ka bërë 

lëshim profesional dhe gabim njerëzor që deklaratën për disponueshmërinë e mjeteve nuk e ka 

dorëzuar në agjencinë e prokurimit, mirëpo në asnjë rrethanë nuk është vërtetuar se lëshimet 

profesionale janë bërë me qëllim të zgjedhjes operatori ekonomik “K..” për marrjen e kontratës. 

Pretendohet se mjetet e kontratës pjesërisht ishin zotuar nga ana e ZKA dhe kjo ka mundësuar 

inicimin e procedurës së prokurimit ngase pagesat për shërbimet e kryera mund të bëhen edhe 

për vitin tjetër ngase Ministria e Shëndetësisë ka pasur buxhet të mjaftueshëm për kryerjen e 

aktivitetit të prokurimit dhe kjo ishte vërtetuar edhe nga ana e ekspertit B.M. dhe është në pajtim 

me ligjet në fuqi, ashtu që pas zotimit të pjesërishëm të mjeteve është iniciuar aktiviteti i 

prokurimit duke u përgatitur dosja e tenderit dhe duke publikuar ftesën për shpalljen e interesit. 

Si rezultat i kësaj oferte ishin pranuar tri kërkesa për pjesëmarrje dhe vetëm njëra ishte shpallur e 

përgjegjshme dhe meqenëse kërkoheshin tri oferta dhe duke marrë parasysh natyrën dhe 

urgjencën është kërkuar Agjencisë Qendrore të Prokurimit  të vazhdohet me dhënien e kontratës 

dha pas aprovimit është nënshkruar kontrata me operatorin ekonomik “K..”, kurse mos dërgimi i 

deklaratës për nevojat dhe disponueshmërinë e fondeve    edhe Agjencia Qendrore e Prokurimit e 

ka cilësuar si gabim njerëzor dhe jo gabim të lartë sepse përndryshe do të kërkonte anulimin e 

aktivitetit të prokurimit. 

Pretendohet se nga aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë gabimisht është kuptuar 

përgjegjësia e zyrtarit të prokurimit për përgatitjen e draft kontratës dhe menaxhimin e saj dhe 

është përgjegjësi e KRPP-së krijimi i formave standarde të kontraktimit. Megjithatë i akuzuari 

kishte përpiluar kushtet e kontratës duke vendosur kushte të veçanta siç ishte çmimi, afati i 

fillimit dhe përfundimit të kontratës, sigurimi i ekzekutimit, periudha garantuese e defekteve dhe 

zgjidhja e mosmarrëveshjeve. Konstatimet e gjykatës së shkallës së dytë se është dashur të 

vendosen kushte me qëllim që kontraktuesi të mos manipuloj me peshore dhe si rezultat i kësaj 

edhe të dëmtohet buxheti, por pranimi i fajësisë për mashtrim dhe manipulim të sasisë së barnave 

të shkatërruara gjatë implementimit të kontratës nga ana e palës kontraktuese në asnjë rrethanë 

nuk e bën përgjegjës të akuzuarin Z.K. 
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Gjykata e shkallës së dytë gabimisht ka konstatuar faktin e formës së kontratës pasi që 

plani për menaxhimin e kontratës si format është aprovuar nga ana e KRPP-së me datë 

18.05.2016, kurse procedura e inicimit të aktivitetit të prokurimit për shkatërrimin e barnave me 

afat të skaduar ka filluar në muajin korrik 2011, kurse është nënshkruar me datë 12.09.2011 dhe i 

tërë procesi është zhvilluar në muajin dhjetor 2011 dhe se ky plan nuk ka mundur të përdoret 

pasi që nuk ka qenë në fuqi në kohën e zhvillimit të aktivitetit të prokurimit të kësaj kontrate. Në 

mungesë të një plani i akuzuari ka kërkuar caktimin e tre anëtarëve të komisionit për 

menaxhimin e kontratës dhe mbikëqyrjen e saj dhe njëkohësisht ka kërkuar nga kontraktuesi 

planin për menaxhimin e kontratës dhe si rrjedhojë e këtij veprimi përgjegjësia e tij është 

përfunduar dhe ka kaluar tek anëtarët e komisionit dhe nëse nga të njëjtit do të njoftohej për 

manipulimin e peshores, ngarkesave ose kamionëve gjatë procesit të implementimit të kontratës 

me siguri se do ta ndërpriste kontratën. Në këtë kontekst pretendohet se arsyetimi i aktgjykimit të 

kundërshtuar është kontradiktor dhe i pabalacuar përkitazi me të akuzuarin Z.K dhe të akuzuarat 

tjera anëtare të komisionit, pasi që është konstatuar se i akuzuari nuk ka përgatitur mirë kushtet e 

kontratës gjatë fazës së negocimit dhe nuk ka siguruar mbikëqyrje adekuate të kontratës, kurse 

nga ana tjetër theksohet se tri anëtaret e komisionit mbikëqyrës nuk u janë përmbajtur kushteve 

të kontratës sa i përket monitorimit të kontratës të përgatitur nga ana e të akuzuarit Z.K. 

Më tutje pretendohet se aktgjykimi i kundërshtuar gabimisht i referohet përgjegjësisë së 

të akuzuarit për peshoren e kontraktuesit edhe pse kjo përgjegjësi penale dhe ligjore sipas MTI 

dhe Ligjit të Metrologjisë ishte përgjegjësi e kontraktuesit. Në këtë aspekt është theksuar se 

përgjegjës për manipulimin e peshores janë personat e kontraktuesit “K..” dhe të njëjtit edhe janë 

dënuar në procedurë tjetër penale duke bërë marrëveshje për pranimin e fajësisë dhe pos dënimit 

të shqiptuar janë obliguar kthimin e mjeteve në shumë prej 400.000 €, mirëpo kjo marrëveshje ka 

mbetur e fshehtë dhe nuk u është prezantuar të akuzuarve tjerë dhe kjo është favorizim i 

kontraktuesve kurse në anën tjetër fajësohen dhe dënohen të gjithë të akuzuarit.     

 Në ankesën e mbrojtësit të të akuzuarës V.H.-P., av. Naser Sopjani, theksohet se 

aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është i përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të 

procedurës penale nga neni 384 par.1 nënpar.10 të KPPK-së, pasi që aktgjykimi ka tejkaluar 

akuzën duke bërë përshkrim faktik në aktgjykim ndryshe nga ajo e përshkruar në aktakuzë, deri 

sa në aktakuzë e akuzuara V.H.-P. dhe dy anëtaret e tjera të komisionit për mbikëqyrjen e e 
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ekzekutimit të kontratës për shkatërrimin e barnave me afat të skaduar thuhet se periudha kohore 

e kryerjes së veprës penale ishte nga data 23.05.2011 deri 31.12.2011, kurse në dispozitivin e 

aktgjykimit të kundërshtuar periudha kohore kur ishte kryer vepra penale është nga data 

07.10.2011 deri 31.12.2011. Në aktakuzë përshkruhet se vepra penale është kryer “...me dashje 

direkte me veprim e mosveprim dhe me qëllim që të përfitoj dobi materiale kompania “K..”-

sh.p.k D....”, kurse në dispozitivin e aktgjykimit e kundërshtuar vepra penale përshkruhet se 

është kryer vetëm “...me mosveprim i kanë mundësuar përfitim material kompanisë “K..”-sh.p.k 

Drenas”, për të vazhduar se deri sa në aktakuzë theksohet “... i tejkalojnë kompetencat e tyre si 

dhe nuk i përmbushin detyrat zyrtare të tyre...”, kurse në aktgjykim thuhet se “...duke mos i 

përmbushur detyrat zyrtare të tyre...”.  

Pretendohet se nga aktgjykimi i kundërshtuar nuk mund të kuptohet se ku qëndron 

përgjegjësia penale e të akuzuarës nëse vepra penale është kryer me dashje apo nga pakujdesia 

dhe përkundër faktit se në aktgjykim është përmendur neni 21 par.2 i KPRK-së që flet për 

dashjen direkte kur personi është i vetëdijshëm për veprën penale dhe dëshiron kryerjen 

përkatësisht pasojën e saj. 

Në ankesë pretendohet për shkelje të nenit 384 par.1 nënpar.12 lidhur me nenin 370 

par.2, 3, 4, 7, 8 të KPPK-së e cila përcakton formën dhe përmbajtjen e aktgjykimit, pasi që në 

aktgjykim nuk është paraqitur data e përpilimit të aktgjykimit dhe ka mangësi në të dhënat 

personale të të akuzuarës. Gjykata e shkallës së dytë gjithashtu në arsyetimin e aktgjykimit të saj 

nuk ka paraqitur në mënyrë të qartë faktet dhe rrethanat që përbëjnë figurën e veprës penale për 

të cilën e akuzuara është shpallur fajtore dhe si rezultat i saj del se është shkelur neni 7 i KPRK-

së që përcakton se vepra penale duhet të përcaktohet sipas tipareve të  përcaktuara me ligj, meqë 

vepra penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 31 

të KPRK-së, kryhet me dashje të drejtpërdrejtë dhe se dashja duhet të shprehet përmes dëshirës-

qëllimit të të akuzuarës dhe të akuzuarve tjera që pronarëve të kompanisë “K..” shpk D. 

përkatësisht A.Ll. dhe Sh.A. ti mundësohet pagesa prej rreth 1.7 milion €, dhe për më tepër, nuk 

është e ditur shuma e pagesës për kompaninë se a është  1.7.milion €, rreth 1.7 milion € apo prej 

1.7 milion €. Është gjithashtu e paqartë se si të akuzuarat u kanë mundësuar të dënuarve A.Ll. 

dhe Sh.A. të përfitojnë kur të njëjtit pasi që kanë pranuar fajësinë janë shpallur fajtor për veprat 

penale të mashtrimit dhe shmangien e tatimit, andaj si është e mundur që të njëjtit (A.Ll. dhe 
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Sh.A.) të kryejnë veprën penale të mashtrimit karshi komisionit dhe komisioni nuk qenka 

mashtruar, por kanë dashur dhe kanë pasur qëllim që të dënuarit të përfitojnë. 

Pretendohet se gjykata e shkallës së dytë nuk ka paraqitur arsyetim për provat me anë të 

së cilave do të vërtetohej se në veprimet e të akuzuarës janë vërtetuar veprimet e saja për veprën 

penale të shpallur fajtore e gjithashtu nuk janë vlerësuar provat kundërthënëse përkatësisht ato 

janë interpretuar në dëm të akuzuarës, kurse nga aspekti juridik nuk është arsyetuar. Kjo e bën të 

paqartë dhe konfuz aktgjykimin përkitazi me mënyrën e kryerjes së veprës penale, elementet 

inkriminuese përmes mosveprimit, figurën e saj dhe vërtetimin e mënyrës së kryerjes së veprës 

penale duke marrë parasysh se për këto fakte duhet të paraqitet arsyetim i veçantë. Shkeljet janë 

manifestuar edhe me faktin se në arsyetimin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë nuk 

janë përfshirë rrethanat që janë marrë parasysh me rastin e caktimit të dënimit, por vetëm janë 

përmendur rrethanat lehtësuese dhe rënduese dhe nuk janë përshkruar rrethanat që kanë ndikuar 

në shqiptimin e dënimit. 

    Në ankesë më tutje në pjesën që i referohet vërtetimit të gabuar dhe jo të plotë të 

gjendjes faktike kundërshtohen specifikisht të katër pikat e gjetjeve të gjykatës së shkallës së 

dytë për shpalljen fajtore të të akuzuarës, duke filluar me pikën e parë të aktgjykimit (pika e tretë 

e aktakuzës) se e akuzuara “nuk kanë monitoruar ngarkimin e kamionëve me barnat me afat të 

skaduar nga depoja e Mazgitit, me qëllim të verifikimit të numrit të saktë të ngarkesave dhe 

materialit të ngarkuar, ekzistimin e fletëdërgesave të mallit, dokumentacionit të pranim-

dorëzimit të mallit”. Kurse e vërteta qëndron ndryshe pasi që puna e komisionit ka qenë e 

përcaktuar me planin për menaxhimin e kontratës e cila ishte dorëzuar nga ana e “K..” në 

Ministri dhe ashtu është vepruar dhe përkundër faktit se në këtë pikë i beson ekspertit kurse në 

rastet tjera nuk i beson të njëjtës ekspertizë të përpiluar nga ana e A.Sh., dhe bazuar në këtë 

ekspertizë edhe ishte ngritur aktakuza. Shkeljet tjera ndërlidhen me pikën e parë të aktgjykimit 

(pika e tretë e aktakuzës), pasi që gjykata e shkallës së dytë thekson se të akuzuarat nuk kanë 

vepruar në pajtim me Udhëzimin Administrativ 12/2008, por pa precizuar se cila dispozitë është 

shkelur. Për pikën e dytë të aktgjykimit (pika e 6 e aktakuzës) pretendohet se e akuzuara “nuk ka 

ndërmarrë asnjë veprim me qëllim të evitimit të rrezikut për manipulim me sasinë e barnave, 

pasi që kanë qenë në njohuri se barnat pas matjes kanë qëndruar edhe disa javë deri në kohën e 

shkatërrimit të tyre në depon e “K..” nën mbikëqyrjen e pronarëve të saj”. Kurse të gjitha 
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veprimet e duhura dhe të mundshme janë marrë nga na e komisionit dhe punën e kanë kryer më 

së miri dhe për këtë arsye pas matjes dhe vendosjes së barnave në depo për selektim dhe 

shkatërrim kanë qëndruar aty jo më shumë se dy ditë dhe të cilat janë fotografuar dhe janë 

përcjell për MSh dhe se nuk ka pasur mundësi manipulimi pasi që matja ishte kryer. Kurse 

përkitazi me pikën e tretë të aktgjykimit (pika e 7 e aktakuzës) është pretenduar se e akuzuara “ 

nuk ka mbajtur shënimet adekuate gjatë procesit të shkatërrimit të barnave sa i përket 

klasifikimit të barnave sipas llojit, formës dhe sasisë”. Në ankesë theksohet se komisioni nuk ka 

pasur detyrë që të mbajë asnjë shënim për llojin dhe formën e barnave që ka qenë dashur të 

shkatërrohen, por kanë mbajtur të gjitha shënimet e që kanë pasur të bëjnë me peshat e barnave 

për shkatërrim në bazë të peshores dhe ku kanë mbajtur shënime të rregullta duke shënuar qartë 

sasinë e barnave, peshën e tyre, numrin e paletave, peshën e kamionëve dhe në tërësi peshën e 

saktë të barnave të shkatërruara dhe të cilat janë në përputhje me “K..” dhe ekspertizën e 

ekspertit përkatësisht ndryshe siç ishte konstatuar nga gjykata e shkallës së dytë. Përkitazi me 

pikën e katërt të aktgjykimit (pika e 10 e aktakuzës) në të cilën ishte pretenduar se e akuzuara “ 

nuk ka ndërmarrë asnjë veprim me qëllim të parandalimit të manipulimit dhe mashtrimit me 

sasinë e barnave dhe parregullsive dhe shkeljeve ligjore gjatë procesit të matjeve”, duke 

theksuar se  gjykata e shkallës së dytë nuk ka arritur të argumentoj këtë shkelje sepse veprimi i të 

akuzuarës nuk ishte kryer me dashje direkte dhe se nuk ka marrë veprime parandaluese për tu 

mos u mashtruar dhe nga kjo rrjedh se kishte pakujdesi dhe kjo vepër penale nuk kryhet nga 

pakujdesia dhe në këtë mënyrë ka ekzistuar mundësia që Kompania “K..” SHPK-D., të ketë 

mashtruar të akuzuarën dhe anëtarët e komisionit që vërtetohet me aktgjykimin dënues të formës 

së prerë për pronarët e kompanisë. 

Në pjesën tjetër të ankesës pretendohet për shkeljen e ligjit penal dhe vendimi për 

dënimin e shqiptuar, meqë kjo shkelje rrjedh si pasojë e vërtetimit të gabuar të gjendjes faktike, 

atëherë del se fakti se e akuzuara është dashur të shpallej e pafajshme dhe e cila është e garantuar 

me ligj dhe kushtetutë, mirëpo është shpallur fajtore edhe pse nuk është vërtetuar se ka kryer 

veprën penale. Gjykata e shkallës së dytë ka shkelur ligji penal me rastin e vlerësimit të 

rrethanave rënduese dhe lehtësuese duke  konstatuar se dëmi është shkaktuar si pasojë e 

veprimeve të të akuzuarve dhe njëkohësisht konstaton se nuk mund të thuhet se shkeljet e tyre 

kanë qenë vendimtare në shkaktimin e dëmit por realisht kanë ndikuar në shkaktimin e dëmit të 
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tillë, dhe për më tepër, si rrethanë rënduese ka vlerësuar faktin se e akuzuara nuk ka përmbushur 

detyrimin e saj kurse në anën tjetër e vendos si element përbërës të kësaj vepre penale.  

Në ankesën e mbrojtësit të të akuzuarës F.T., av. Kujtim Kërveshi, theksohet se gjykata e 

shkallës së dytë me aktgjykimin e saj në mënyrë të përgjithësuar të tri të akuzuarat përkatësisht 

anëtaret e komisionit kanë vepruar në kundërshtim me detyrën zyrtare për faktin se nuk është 

theksuar asnjë dispozitë konkrete se me cilin nen dhe cilin akt kanë vepruar në kundërshtim me 

to dhe veçanërisht nuk është bërë individualizimi i veprimeve konkrete të tyre dhe arsyetimi 

është i përgjithësuar. Nuk është shënuar saktësisht se në cilën ditë e akuzuara F.T. nuk ka qenë 

në matje së bashku me anëtaret e tjera, dhe për më tepër, nuk është theksuar se në cilin dokument 

janë përshkruar detyrat e anëtarëve të komisionit dhe a e kanë pranuar ato përshkrimin e detyrave 

si anëtare të komisionit për matjen e barnave me afat të skaduar me qëllim të shkatërrimit të tyre. 

Pretendohet se arsyetimi i dhënë nga ana e gjykatës së shkallës së dytë duke u referuar në 

Udhëzimin Administrativ 12/2008, nuk qëndron pasi që anëtaret e komisionit nuk kanë pasur 

detyrim për përpilimin e planit për menaxhimin e kontratës dhe kur konkludon për detyrimet e 

anëtareve të komisionit i referohet dokumenteve dhe akteve tjera që e akuzuara nuk i ka 

respektuar, përkundër faktit se e akuzuara ka vepruar me nivel të lartë profesional dhe kujdes të 

shtuar edhe pse ka qenë detyrë shtesë për të dhe pa asnjë shpërblim, por megjithatë ka mbajtur 

shënime të sakta kurse shënimet e personave jo përgjegjës është vërtetuar se nuk janë të sakta 

përkatësisht punëtorëve të “K..”-së. 

Pretendohet se gjykata e shkallës së dytë nuk do të duhej të ndërlidhte veprimet e 

zyrtarëve të subjektit juridik i cili ka përfituar përmes veprimeve inkriminuese dhe sipas logjikës 

juridike me vet faktin se të njëjtit kanë pranuar fajësinë në mënyrë të lirë, atëherë rrjedh se e 

akuzuara është mashtruar dhe me këtë edhe nuk mund të jetë kryerëse e veprës penale. 

Në ankesë kontestohen e vlerësimit të provave të administruara nga ana e gjykatës së 

shkallës së dytë konkretisht fakti se nuk është falur besimi fletores së shënimeve të dëshmitarit 

A.P., dhe nuk është e qartë se si është siguruar fletorja e tij meqë sipas theksimeve të tij fletoren 

e ka sekuestruar policia pa vendim, kurse më vonë këtë fletore ia ofron si provë materiale 

prokurorisë, megjithëse edhe deklarimi i tij është mjaft konfuz dhe se në fletore janë shënuar 

fletëpeshat më vonë.  
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Më tutje pretendohet se e akuzuara nuk ka pasur asnjë dokument apo udhëzues se cilat 

procedura duhej ti ndiqte dhe nuk ka pasur njohuri për kontratën, çmimin apo sasinë e barnave 

dhe se nuk ka qenë e njoftuar se duhej të ishte prezentë në depon e Mazgitit, megjithatë, çdo herë 

ka qenë prezentë dhe përkundër faktit se nuk ka qenë obligim që tre anëtaret të jenë prezent. 

Kurse fakti se peshorja ka matur apo nuk ka matur saktësisht peshën nuk kishte përgjegjësi e 

akuzuara pasi që e njëjta nuk ka mundur ta di këtë fakt, mirëpo ka shënuar peshën sipas matjes 

në peshore dhe shënimet e saja përputhen me fletëpeshat e peshores si në kohë po ashtu edhe në 

sasi. 

   Në ankesën e mbrojtësit të të akuzuarës R.Th. av. Skender Musa, theksohet se gjykata e 

shkallës së dytë me aktgjykimin e saj ka vepruar në kundërshtim me dispozitën e nenit 7 të 

KPPK-së kur ka vendosur që të ndryshoj aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë dhe pasi që 

nuk i ka vërtetuar me saktësi faktet vendimtare për të marrë vendim të ligjshëm dhe me këtë rast 

po ashtu ka vepruar në kundërshtim me nenin 6 par.1 dhe 2 të KEDLNj, për një proces të 

rregullt. Pretendohet se e akuzuara R.Th. nuk ka kryer veprën penale për të cilën është shpallur 

fajtore dhe është dënuar përkatësisht se në veprimet e saj nuk janë plotësuar asnjë nga elementet 

e veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 

31 të KPRK-së, pasi që e njëjta nuk ka qenë përgjegjëse e komisionit të emëruar nga ana e 

Ministrisë së Shëndetësisë por ka qenë vetëm anëtare e këtij komisioni dhe nuk ka pasur 

kompetenca që të mbikëqyrë apo kontrolloj punën e komisionit dhe nuk ka pasur mundësi që të 

mbikëqyrë këtë komision pasi që ka qenë e ngarkuar me inspektime në sektorin farmaceutik i cili 

ka qenë sektor me shumë probleme në kohën e shkatërrimit të produkteve medicionale. E 

akuzuara nuk ka qenë e obliguar për përpilimin e planit për menaxhimin e kontratës dhe nuk ka 

pasur kompetencë në zbatimin e Udhëzimit Administrativ 12/2008 të Qeverisë së Kosovës për 

asgjësimin e produkteve medicionale dhe ligjin për mbeturina dhe nuk ka qenë personi 

përgjegjës për monitorimin e ngarkimit të kamionëve nga depoja e Mazgitit dhe verifikimin e 

ngarkesave pasi që për këtë qëllim kanë qenë të angazhuar zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë. 

Gjithashtu në cilësinë e anëtares së komisionit nuk ka pasur mundësi të ndërmerr masa për 

evitimin e manipulimeve me sasinë e barnave të shkatërruara nga kompania e barnave “K..” si 

dhe nuk ka qenë e autorizuar që të mbaj procesverbal për shkatërrimin e barnave dhe nuk ka 
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pasur autorizime për mbikëqyrjen e zbatimit të kontratës mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe 

kompanisë për shkatërrimin e barnave. 

Pretendohet se tek e akuzuara nuk ka ekzistuar dashja direkte dhe as ajo eventuale, dhe 

për më tepër, as pakujdesia që të kryejë veprën penale, pasi që e njëjta nuk ka qenë kompetente 

për të kontrolluar, mbikëqyrur apo mbajtur shënime lidhur me ecurinë e shkatërrimit të 

produkteve medicionale, kurse për zbatimin e kontratës Ministria ka pasur persona të autorizuar 

me detyra për mbajtjen e evidencave të sakta  për sasinë e produkteve medicionale që duhej të 

shkatërroheshin si pasojë e skadimit të afatit të përdorimit. 

Më tutje pretendohet se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë përmban shkelje të nenit 

384 par.1 nënpar.12 lidhur me par.2 nënpar.2.1 dhe 2.2 të KPPK-së, për faktin se dispozitivi i 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë është i paqartë dhe në kundërshtim me arsyetimin e 

aktgjykimit pasi që nuk është precizuar fare vepra penale por vetëm është përshkruar dispozita 

ligjore. Sikur kundër të akuzuarës të kishte një gjykim të drejtë dhe të paanshëm, siç kërkohet me 

nenin 31 par. 1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenin 5 të KPPK-së, KEDLNj dhe 

protokolleve të saj e akuzuara do të duhej të shpallej e pafajshme pasi që me asnjë provë nuk 

është vërtetuar përgjegjësia e saj penale për veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit 

zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.  

Gjetjet e Gjykatës Supreme të Kosovës  

 

Gjykata Supreme e Kosovës, shqyrtoi shkresat e lëndës, aktgjykimin e ankimuar, ankesat 

e mbrojtësve të të akuzuarve dhe të akuzuarit B.F., si dhe parashtresën e Zyrës së Kryeprokurorit 

të Shtetit dhe gjeti se: 

 

ankesat e mbrojtësve të të akuzuarve dhe e të akuzuarit B.F. janë të bazuara.  

 

Para shqyrtimit të ankesës së mbrojtësit të të akuzuarit I.T., Gjykata Supreme e Kosovës, 

shqyrtoi propozimin e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit për hudhjen e ankesës së tij për shkak se 

ishte paraqitur jashtë afatit ligjor, mirëpo propozimi i tillë nuk u aprovua pasi që bazuar në 

fletëdërgesën personale i akuzuari aktgjykimin e shkallës së dytë e kishte pranuar me datë 

03.03.2020, kurse ankesën e kishte dorëzuar me datë 16.03.2020 duke u bazuar në vulën në 

zarfin e postës rekomande dhe me këtë del se ankesa është paraqitur brenda afatit ligjor.  

 

 Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është i përfshirë me shkelje esenciale të 

dispozitave të procedurës penale sipas dispozitës së nenit 384 par.1 nënpar.1.12 të KPPK-së, 

përkatësisht nenit 370 par.7 të KPPK-së, meqë gjykata e shkallës së dytë nuk ka dhënë arsyetim 
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ligjor me rastin e zgjidhjes së çështjeve juridike dhe veçanërisht me rastin e vërtetimit të 

ekzistimit të veprës penale dhe përgjegjësisë penale të të akuzuarve. 

 

Në faqen e 18 të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë është theksuar se: “...me 

rastin e këtij aktiviteti të prokurimit kishte shkelje në zbatimin e rregullt të procedurave të LPP-

së, konstatim që mbështetet edhe nga kjo gjykatë, ndërsa konkludimi i asaj gjykate se këto shkelje 

janë të lehta tekniko-administrative, të cilat nuk kishin ndikim në përfundimin e kontratës, kjo 

gjykatë i vlerëson si të gabuara dhe të pambështetshme në dispozitat e LPP-së. Për më tepër, 

fakti se ekspertët këto shkelje në mendimin e tyre i kanë cilësuar si të tilla, pra shkelje të lehta 

tekniko-administrative nuk do të thotë se gjykata duhet patjetër ti mbështesë përfundimet e saj në 

mendimin e ekspertëve...”.  

Gjykata Supreme e Kosovës, me kujdes ka vlerësuar arsyetimin e paraqitur nga 

këndvështrimi i gjykatës së shkallës së dytë dhe nuk e aprovon arsyetimin e kësaj gjykate 

përkitazi me vlerësimin e ekspertizave të ekspertëve të angazhuar. Në rastin konkret rezulton se 

janë angazhuar dy ekspertë të prokurimit dhe atë eksperti A.Sh. i angazhuar nga ana e 

Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës dhe eksperti B.M. i angazhuar nga ana e të 

akuzuarit I.T.. Përkundër faktit se ekspertizat kishin kundërthënie mes tyre megjithatë gjykata 

nuk ka mundur që të anashkalon mendimet e ekspertëve dhe të jap vlerësimin e saj përkitazi me 

çështjet e ekspertizave të administruara si prova. Pa asnjë dyshim që gjykata e shkallës së dytë ka 

pasur diskrecion të plotë në vlerësimin e provave të administruara dhe po ashtu edhe ekspertizat 

në fjalë, megjithatë ka qenë dashur që të eliminoj paqartësitë e dy ekspertizave. Bazuar në 

dispozitën e nenit 142 të KPPK-së është e qartë se si duhet të veprohet në rastet kur konstatimet e 

ekspetëve janë të paqarta jo të plota apo kontradiktore dhe në këtë rast duhet tentuar që të 

mënjanohen me marrjen në pyetje të ekspertëve dhe pastaj të angazhohen edhe ekspertë tjerë për 

dhënien e mendimit të tyre, kurse gjykata e shkallës së dytë nuk ka vepruar sipas kësaj dispozite, 

mirëpo ka zëvendësuar mendimin e ekspertëve duke theksuar se shkeljet e tilla nuk janë të 

natyrës tekniko-administrative.  

Lëshimet e theksuara nga ekspertizat gjatë procedurës së prokurimit për asgjësimin e 

barnave me afat të skaduar, megjithatë duhet që të rezultojnë me shkelje të përcaktuara sipas 

dispozitës së nenit 422 par.1 të KPRK-së përkatësisht  duhet të materializohen përmes faktit se të 

akuzuarit I.T., B.F. dhe Z.K, kanë shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, me dashje direkte 

kanë vepruar me qëllim të përfitoj dobi materiale kompania “K..” shpk D., përkatësisht i 
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tejkalojnë kompetencat e tyre si dhe nuk i përmbushin detyrat e tyre zyrtare. Megjithatë, duke u 

bazuar në përshkrimin e dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë është theksuar 

se: “...në bashkëveprim duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, me dashje direkte, me 

veprim e mosveprim dhe me qëllim që të përfitoj dobi materiale kompania “K..” shpk D., me 

bashkëpronar A.Ll. dhe Sh.A., i tejkalojnë kompetencat e tyre si dhe nuk i përmbushin detyrat 

zyrtare të tyre, ku si rezultat kompanisë “K..” shpk D. i kanë sjellë dobi materiale në shumë prej 

400.000 €, ku në vlerë të njëjtë i kanë shkaktuar dëm buxhetit të shtetit...”  

Mirëpo, sipas vlerësimit të Gjykatës supreme të Kosovës, ky përshkrim është i paqartë 

dhe me elemente dykuptimëshe. Së pari në arsyetimin e aktgjykimit nuk është përshkruar aspekti 

i bashkëkryerjes, përkatësisht se si është manifestuar bashkëkryerja, cili nga të akuzuarit kishte 

rolin primar dhe cili rolin sekondar në kryerjen e veprës penale apo më konkretisht të theksohet 

roli thelbësor dhe kontributi i secilit të akuzuar siç përcakton dispozita e nenit 31 të KPRK-së.  

Po ashtu, sa i përket bashkëkryerjes, gjykata e shkallës së dytë në faqen 33-34 të 

arsyetimit të aktgjykimit të saj i referohet në mënyrë mjaft sipërfaqësore duke theksuar se: ...për 

të ekzistuar bashkëkryerja, relevante është dashja e kryerësve për të realizuar qëllimin e 

përbashkët, që në këtë rast ishte aktiviteti i prokurimit në MSh-klasifikimi dhe asgjësimi i 

barnave me afat të skaduar në kundërshtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave publike dhe 

Përgjegjësive, Rregullave Financiare, UA të Thesarit, Ligjin për Prokurimin Publik dhe akteve 

tjera nënligjore të përmendura më lartë dhe për pasojë kishte dëmin e shkaktuar MSh nga kjo 

kontratë prej 400.000 €. Pra kontributi i secilit prej të akuzuarve bazuar në pozitën e tyre zyrtare 

dhe kompetencat ligjore ishte esenciale për të ardhur deri te pasoja e ndaluar.”. Mirëpo 

arsyetimin e gjykatës së shkallës së dytë e vlerëson si të paqartë dhe të pamjaftueshëm Gjykata 

Supreme e Kosovës dhe atë: së pari për faktin se aspekti i bashkëkryerjes nuk është definuar 

mjaftueshëm, pastaj fakti se me asnjë provë konkrete nuk është vërtetuar se të akuzuarit kanë 

pasur qëllim të përbashkët dëmtimin e MSh, për më tepër, vet fakti se tek secili i akuzuar janë 

gjetur shkelje që i atribuohen secilit veç e veç (siç përshkruhet në dispozitiv të aktgjykimit të 

gjykatës së shkallës së dytë) e vë në pikëpyetje bashkëkryerjen mes tyre dhe kontributin e secilit 

nga të akuzuarit, meqë tek secili i akuzuar ndërlidhen lëshimet e bëra mirëpo nuk është arritur që 

të lidhen veprimet e secilit nga ta që shpiejnë në qëllimin e përbashkët të tyre për shkaktimin e 

dëmit. Në këtë kontekst e rëndësishme është të theksohet edhe fakti se lëshimet e të akuzuarve 
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gjatë incimit dhe procesit të prokurimit duhet patjetër të ndërlidhen me qëllimin e shkaktimit të 

dëmit përkatësisht përfitimit të operatorit ekonomik, dhe për më tepër, për Gjykatën Supreme të 

Kosovës ka mbetur e paqartë dhe e padefinuar se cila ka qenë mënyra e përcaktimit të dëmit të 

shkaktuar përkatësisht përfitimit të operatorit ekonomik “KMI” në shumë prej 400.000 €.    

Në rastin konkret me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë po ashtu nuk është 

qartësuar fakti se të akuzuarit a kanë vepruar me veprim apo mosveprim pasi që në dispozitiv të 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë përshkruhen që të dy mënyrat e kryerjes së veprës 

penale përkatësisht është e paqartë se pasoja e shkaktuar a ka ardhur si pasojë e veprimit apo 

mosveprimit të të akuzuarve, dhe për më tepër, dualizmi rreth mënyrës së kryerjes së veprës 

penale dispozitivin e aktgjykimit e bën të paqartë dhe kontradiktor.  

Në dispozitiv të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë po ashtu është përshkruar 

qëllimi që të përfitoj “...kompania “K..” shpk D. i tejkalojnë kompetencat e tyre si dhe nuk i 

përmbushin detyrat zyrtare të tyre”. Megjithatë nuk është konkretizuar se të akuzuarit i kanë 

tejkaluar kompetencat e tyre apo nuk i kanë përmbushur ato pasi që në këtë mënyrë dispozitivi i 

aktgjykimit ka mbetur i paqartë dhe i padefinuar, dhe për më tepër, dykuptimësh pasi që nuk 

është definuar se të akuzuarit a i kanë tejkaluar kompetencat apo nuk i kanë përmbushur ato dhe 

si pasojë e kësaj ka ardhur deri te përfitimi pasuror i kompanisë “KMI”, përkatësisht është 

dëmtuar buxheti i MSh. 

Në rastin konkret pa dyshim se e paqartë ka mbetur edhe shuma e dëmit të shkaktuar 

meqë në dispozitiv të aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë është theksuar se kompanisë 

“K..” shpk D. i kanë sjellë dobi materiale në shumë prej 400.000 €, ku në vlerë të njëjtë i kanë 

shkaktuar dëm buxhetit të shtetit. Sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës nuk është 

qartësuar saktësisht se prej nga rrjedh shuma e dëmit të shkaktuar në vlerë prej 400.000 €, pasi 

që në rastin konkret bëhet fjalë për kontratë kornizë dhe se ishte përcaktuar asgjësimi i barnave 

me afat të skaduar për shuma prej 3. 41 € për një kg, andaj duke marrë parasysh të gjitha provat e 

administruara dhe posaçërisht ekspertizat e ekspertëve të prokurimit në asnjë rrethanë nuk 

përmendet shuma e përshkruar në dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë. 

Lëshimet që u atribuohen të akuzuarve dhe atë të akuzuarit I.T., B.F. dhe Z.K në pikat e 

aktakuzës për secilin veç e veç në asnjë rrethanë nuk konkretizohet fakti se nga këto lëshime 
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manifestohet dëmi i shkaktuar MSh apo përfitimi i Kompanisë “K..” dhe kjo rrjedhimisht e bën 

të paqartë se a janë përmbushur tiparet e figurës së veprës penale keqpërdorimi i detyrës zyrtare 

apo autorizimit nga neni 422 par.1 të KPRK-së, duke marrë parasysh faktin se operatori 

ekonomik “K..” e ka kryer obligimin e vet dhe nuk ka përfituar pa bazë dhe njëkohësisht as MSh 

nuk është dëmtuar pasi që asgjësimi i barnave me afat të skaduar është bërë.  

Gjykata Supreme e Kosovës, me kujdes ka vlerësuar arsyetimin e paraqitur nga gjykata 

së shkallës së dytë dhe vlerëson se arsyetimi i kësaj gjykate përkitazi me të akuzuarat: V.H., F.T. 

dhe R.Th., përkatësisht përkitazi me mosveprimin e tyre me rastin e matjes së barnave me afat të 

skaduar me qëllim të asgjësimit të tyre. Andaj, bazuar në dispozitivin e dytë të aktgjykimit të 

gjykatës së shkallës së dytë del se të akuzuarat: “...në bashkëveprim duke shfrytëzuar detyrën apo 

autoritetin zyrtar, me mosveprim i kanë mundësuar përfitim material kompanisë “K..” shpk D., 

me bashkëpronar A.Ll. dhe Sh.A., duke mos i përmbushur detyrat e tyre zyrtare, ku si pasojë 

kompanisë “K..” shpk D. i kanë sjellë dobi materiale në shumë prej 400.000 €, ku në vlerë të 

njëjtë i kanë shkaktuar dëm buxhetit të shtetit...”  

Mirëpo, sipas vlerësimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, ky përshkrim është i paqartë 

dhe me elemente dykuptimëshe. Së pari në arsyetimin e aktgjykimit nuk është përshkruar  

bashkëkryerja, përkatësisht se si është manifestuar bashkëkryerja. Për më tepër, është përdorur 

shprehja bashkëveprim që nuk përkon me shprehjet e përdorura në KPRK-së. Megjithatë nuk 

është përshkruar se cila nga të akuzuarat kishte rolin primar dhe cila rolin sekondar në kryerjen e 

veprës penale apo më konkretisht të theksohet roli thelbësor dhe kontributi i secilës të akuzuar 

siç përcakton dispozita e nenit 31 të KPRK-së. 

Nuk është qartësuar fakti se të akuzuarat në çfarë mënyre konkretisht kanë mundësuar 

përfitim kompanisë “K..” SHPK D. Për më tepër, edhe më të paqartë e bën dispozitivin e 

aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë fakti se në katër pikat ku ceken lëshimet e të 

akuzuarave, faktikisht janë lëshime të natyrës së njëjtë. Edhe në këtë rast është i paqartë 

konkludimi i gjykatës së shkallës së dytë përkitazi me shumën e përfitimit të operatorit ekonomik  

“K..” SHPK D. në shumë prej 400.000€ se si është ardhur deri tek ky kalkulim i kësaj shume dhe 

aq më tepër duke u bazuar në faktin se për këtë çështje penale të dënuarit A.Ll. dhe Sh.A. janë 

shpallur fajtor dhe janë dënuar për shkak të veprave penale të mashtrimit pikërisht ndaj të 
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dëmtuarës Ministrisë së Shëndetësisë dhe në këtë mënyrë është dashur të qartësohet fakti se të 

akuzuarat a kanë mundur që njëkohësisht të jenë fajtore për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe 

në të njëjtën kohë të jenë edhe të mashtruara nga ana e operatorit ekonomik e cila çështje nuk ka 

arritur të definohet nga ana e gjykatës së shkallës së dytë. 

Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë ka 

mangësi në definimin e dashjes përkatësisht qëllimit të të akuzuarve për kryerjen e kësaj vepre 

penale e cila në fakt paraqet elementin konstituiv të veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së dhe në këtë aspekt, vëren se arsyetimi i 

theksuara në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë është mjaft i ngushtë dhe sipërfaqësor 

përkundër faktit se vepra penale në fjalë kryhet vetëm me dashje direkte.  

Dispozita e nenit 21 par.2 i KPRK-së, ka përcaktuar se ”Personi vepron me dashje 

direkte kur është i vetëdijshëm për veprën e vet dhe e dëshiron kryerjen e saj”, kurse neni 22 i 

KPRK-së po ashtu thekson se “ Dijenia, dashja, pakujdesia ose qëllimi i kërkuar si element i 

veprës penale mund të nxirret nga rrethanat faktike”, ashtu që, dashja si element subjektiv i 

veprës penale duhet të vlerësohet bazuar në rrethanat objektive të veprimeve të të pandehurve 

dhe duke u bazuar në veprimet konkrete të tyre të arrihet konkludimi se a manifestohen apo jo 

elementet e kësaj vepre penale e posaçërisht dashja direkte e tyre. Të akuzuarit paraprakisht ishin 

të caktuar në detyrat e tyre dhe atë (I.T.), sekretar i përhershëm në MSh, (Z.K) menaxher i 

prokurimit në MSh dhe (B.F.), UD të drejtorit në departamentin farmaceutik në MSh dhe 

qëndron fakti se secili nga ta ishin pjesë e inicimit dhe menaxhimit të procedurës së prokurimit 

për klasifikimin dhe shkatërrimin e barnave me afat të skaduar me nr. të prokurimit 

206/11/085/211. Mirëpo, përveç shkeljeve të evidentuara që janë shkelje të lehta të natyrës 

tekniko-administrative (të konstatuar me ekspertiza), në asnjë rrethanë nuk është arritur që të 

qartësohet se shkeljet e tilla a kanë qenë me dashje për të dëmtuar MSh përkatësisht për qëllim të 

përfitimit të operatorit ekonomik “K..”, ashtu që ky aspekt nuk është arsyetuar nga ana e gjykatës 

së shkallës së dytë e që paraqet anën subjektive të veprës penale për të cilën të akuzuarit janë 

shpallur fajtor dhe janë gjykuar nga ana e gjykatës së shkallës së dytë. 

 Gjykata Supreme e Kosovës nuk e akcepton arsyetimin e gjykatës së shkallës së dytë 

përkitazi me arsyetimin e dhënë se çdo shkelje e detyrës zyrtare nënkupton edhe konsumimin e 
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kësaj vepre penale por duhet patjetër që veprimet që manifestohen në shkeljen e detyrës zyrtare 

të manifestohen përmes vërtetimit të dashjes së drejtpërdrejtë të të akuzuarve. Në rastin konkret 

përgjegjësia penale duhet të ndërlidhet me qëllimin e kryerësit i cili qëllim të manifestohet 

përmes veprimeve konkrete, kurse përmes veprimit apo mosveprimit (varësisht prej mënyrës së 

kryerjes së veprës penale) të vie deri te manifestimi i qëllimit për përfitim të operatorit ekonomik 

apo demit të shkaktuar. 

Gjykata Supreme e Kosovës, vlerëson se duke u bazuar në shkeljet e sipërtheksuara nuk 

shqyrtoj pretendimet tjera ankimore në ankesën e mbrojtësve të të akuzuarve, meqë del se në 

aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, ka shkelje esenciale të dispozitës së procedurës penale 

nga neni 384 par.1 nënpar.12 lidhur me nenin 370 par.7 të KPPK-së dhe për këtë arsye u vendos 

që aktgjykimet e kundërshtuara të anulohen dhe lënda të kthehet gjykatës së shkallës së dytë në 

rivendosje. 

Në rigjykim gjykata e shkallës së dytë duhet të veproj në pajtim me vërejtjet e dhëna në 

këtë aktgjykim dhe të administroj provat ekzistuese e sipas nevojës edhe prova tjera e pas kësaj 

të marr një vendim të drejtë dhe të ligjshëm në këtë çështje penalo juridike. Konkretisht gjykata e 

shkallës së dytë në rigjykim duhet të vlerësoj ekspertizat e ekspertëve të prokurimit A.Sh. dhe 

B.M. dhe nëse nuk mund ti eliminoj paqartësitë mes ekspertizave, atëherë të ftoj ekspertët në 

shqyrtim gjyqësor dhe nëse as pas kësaj nuk arrin të eliminoj paqartësitë, atëherë të angazhoj 

ekspertë tjerë të lëmisë përkatëse dhe posaçërisht në fokus të ketë aspektin e dëmit të shkaktuar 

përkatësisht përfitimit të shumës prej 400.000 €, përkatësisht të qartësohet se si është ardhur deri 

te kjo shumë e dëmit të shkaktuar përkatësisht përfitimit të kësaj shume. 

Nga sa u tha më lartë e në bazë të nenit 402 të KPPK-së u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi. 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

PA-II.nr.1/2020, më 29 qershor 2020 

 

Procesmbajtësi                            Kryetari i kolegjit 

Sherif Krasniqi                          Enver Peci 
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