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                                                 PKR.nr.  36/2018    

                               

                           NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NE GJAKOVE –Departamenti për Krime te Rënda,  ne  

Trup Gjykuese i përberë nga Gjyqtari  Shaqir Zika  Kryetar  i Trupit Gjykuese dhe  gjyqtareve   

Gezim  Pozhegu  dhe  Manduhije Syla anëtar te Trupit Gjykuese, me pjesëmarrjen 

procesmbajtëses Bute Ramosaj, në lëndën penale kundër të akuzuarve M.M.M.,  M.A.B.,  dhe  

K.Z.K. qe te gjithë nga  Gjakova,   për shkak te veprës penale   falsifikimi  i dokumentit  zyrtare 

nga  neni  434  prg 1   si  bashke kryes  lidhur me nenin 31  te  KPRK-se,  te  akuzuarit  A.M.B.  

nga Gjakova  dhe  te   akuzuarit  A.T.A., K- Gjakovë,   për shkak te  veprës penale   

keqpërdorimi  i   pozitës  apo  autoritetit  zyrtare nga neni 422 prg 1  te  KPRK-se,  dhe të  

akuzuarit  S.O.N. nga  Gjakova,   për shkak te veprës  penale  ushtrimi i ndikimit nga  neni  431  

prg  1  te  KPRK-se,  te   akuzuar me aktakuzën e  Prokurorisë  Themelore në Gjakovë,  - 

Departamenti  për  Krime te  Renda   PP/I.nr.  25/2018,   te dt.  30.07.2018,   pas  mbajtjes  se 

seancës së  shqyrtimeve  gjyqësore   me dt.   23.01.2019, 11.02.2019,  dhe  15.02.2019,   ne prani 

te  Prokurorit te shtetit  Ramiz  Buzhala,  te   akuzuarës  M.M.,   M.B.,  dhe  mbrojtësit te tij  av. 

M.S.,   te  akuzuarës  K.K., te   akuzuarit  A.B. dhe  mbrojtësit te tij av.  S.D.,   te  akuzuarit  S.N.  

dhe mbrojtësit te  tij av. P.K.,  te  akuzuarit  A.A.   dhe  mbrojtësit  te tij  av.  P.P.,  si dhe  

përfaqësueses se  autorizuar te  Spitalit  Regjional  “ I.G.”  ne Gjakovë,  V.R.,   muar dhe  

publikisht  shpalli  me dt.  19.02.2019,  ndërsa  me dt. 22.02.2019,  përpiloi këtë:    

 

 

 

A K T G J Y K I M 
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1.E  akuzuara M.M.  nga  i  ati  M.  dhe ëma  F.  e  lindura  H.,  data e lindjes...,  ne 

Gjakovë,  ku dhe jeton, Shqiptare,  Shtetas  e  R.  Kosovës,   e martuar  nëne  e dy  fëmijëve,  me  

profesion   infermierë,  numër  personal  ... 

2.I akuzuari: M.B.   nga  i  ati  A.  dhe ëma  H.  e  lindura Th.,  data e lindjes...,  ne 

Gjakovë,  ku dhe jeton, Shqiptar,  Shtetas  e  R.  Kosovës,  i martuar   i ati  dy  fëmijëve,  me  

profesion   infermierë  me  numër  personal  ...  

3.E  akuzuara K.K.  nga  i  ati  Z.  dhe ëma  R.  e  lindura H.,  data e lindjes...,  ne 

Mitrovicë   tani  me  vendbanim ne  Gjakovë,  Shqiptare,  Shtetas  e  R.  Kosovës,   e martuar  

nëne  e dy  fëmijëve,  me  profesion motër medicina le,  numër  personal  ...  

4.I akuzuari: A.B.  nga  i  ati  M.  dhe ëma  F. e  lindura H., data e lindjes...,  ne Gjakovë,  

ku dhe jeton,  Shqiptar,  Shtetas  e  R.  Kosovës,  i martuar   i ati  katër  fëmijëve,  me  profesion  

depoist,  numër  personal  ... 

5.I akuzuari: S.N.   nga  i  ati  O. dhe ëma S.  e  lindura K.   data e lindjes...,  ne Gjakovë,  

ku dhe jeton, Shqiptar,  Shtetas  e  R.  Kosovës,  i martuar   i ati  dy   fëmijëve,  me  profesion 

infermier,  numër  personal  ... 

6.I akuzuari: A.A.   nga  i  ati  T.  dhe ëma  R.  e  lindura P., data e lindjes...,  K- 

Gjakovë,  ku dhe jeton,  Shqiptar,  Shtetas  e  R.  Kosovës,  i martuar   i ati  pesë  fëmijëve,  ka te 

kryer  Fakultetin e  Mjekësisë, numër  personal ... 

JANË   FAJTOR 

 

I. Të  akuzuarit  M.M., M.B., dhe  K.K.,   se ne  muajin  dhjetor te  vitit  2014  ne  

Spitalin “  I.G. “  ne Gjakovë,   M.M.,  ne   cilësinë  e  Kryetares se  Komisionit, ndërsa  M.B.   

dhe  K.K.,  anëtar te  Komisionit,  dokumentin  zyrtar -  procesverbalin  me  numër  protokollit   

3993/2   te  dt.  24.12.2014, kane  shënuar   te dhëna  të rreme   duke  vërtetuar se kane  ardhur  

numri i  plotë  i  uniformave , duke  konfirmuar  qe  sipas  kontratës  me numër te  protokollit  

3191  nga  operatori   N.Sh.EL-  R.G.  Prishtinë kanë pranuar   438  uniforma  komplete për 

personel  ku vlera  totale ka qene  9855€,  i  cili dokumente  përbente  te  dhëna te rreme.  

-këso dore  si bashke kryes kane kryer vepër penale   falsifikimi i dokumenteve  

zyrtare nga  neni 434  prg 1   lidhur me nenin 31 te  KPRK-se.  

 

II.I  akuzuari  A.B. ne  muajin dhjetor te  vitit  2014  ne  Spitalin  “ I.G. “ në Gjakovë,  

në  cilësinë e  personit  zyrtare  depoist  ka   shfrytëzuar  detyrën   zyrtare  duke  tejkaluar  

kompetenca  e  tija,  duke  mos i përmbushur  detyrat  zyrtare te  tija,  me  qellim të  përfitimit  te  

qfare do dobie për vete   dhe  për peronat tjerë  duke i shkaktuar  dem spitalit  Rajonal  “ I.G. “ në 

Gjakovë,  në atë mënyrë  që në depo  ka pranuar   uniforma  nga   kontraktuesi  i firmës   N.Sh  

El. R.G.,  ne sasi me te   vogël  sa qe është  kontraktuar  dhe atë   253  copë  pantolla me ngjyre 

te bardh,  240  mantila  me ngjyre te bardh  dhe  78  bluza  me ngjyre te bardh  pa përpiluar  

ndonjë  procesverbal  për pranimin e  uniformave  por këtë e ka  bere me urdhër  verbal te shefit 

te  infermierisë  S.N.,   ku nuk ka pranuar   198  copa  mantila me ngjyre te bardh,  te kaltër, te 
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gjelbert,   dhe  pembe  dhe   49  copa  pantallona me ngjyra te ndryshe  dhe   360  bluza te 

ngjyrave te ndryshme.  

 

-këso  dore ka kryer  vepër penale  keqpërdorimi i  pozitës  apo autoritetit  zyrtar 

nga neni  422  prg 1  te  KPRK-se 

III.   I  akuzuari  S.N.,  ne  muajin dhjetor te   vitit  2014  ne  Spitalin  “ I.G. “ ne 

Gjakovë,  ne  cilësinë e  Drejtorit te  Infermiereve te  Spitalit  Rajonal   “ I.G.” ne Gjakovë, ne 

mënyrë te drejt për se drejtë  pranon  përfitim pasuror  ne  atë mënyrë që  ushtron ndikim te pa  

drejte  mbi vendim marrje me personin  zyrtare  - depoistit  A.B.  i ka urdhëruar   qe te  pranoi  

uniforma nga  kontraktuesi  N.Sh. E.R.G.   Prishtinë  në sasi me te  vogël  se  që është  

kontraktuar   dhe  atë  253  copa  pantallona me ngjyre te bardh,  240  mantila me ngjyre te 

bardh,   dhe  78  bluza  me ngjyre te bardh  pa  përpiluar ndonjë procesverbal  për pranimin e  

uniformave  por kete e ka  bërë me urdhër  verbal  te te  akuzuarit  S.N..  

- Këso dore ka kryer vepër penale   ushtrimi i ndikimit nga neni  431  prg 1  i  

KPRK-se. 

 

IV.  I  akuzuari  A.A.,  në  muajin dhjetor te vitit  2014  ne  Spitalin  “ I.G. “ ne 

Gjakovë, ne   cilësinë  e personit  zyrtare  Drejtori  Ekzekutiv “  ne  Spitalin  “ I.G.”  ne Gjakovë   

ka    shfrytëzuar  detyrën e tij zyrtare duke tejkaluar  kompetencat e tija   duke  mos  i 

përmbushur detyrat  zyrtare  te tija me  qellim te  përfitimit   dhe  çfarë do  dobie  pasurore për 

veti dhe  për personat tjerë  duke i  shkaktuar  edhe dem  spitalit  Rajonal  “ I.G. “ ne Gjakove,  

ne atë mënyre qe  si Drejtor  Ekzekutiv  ka nënshkruar  lejimin e  pagese   se te hollave  për  

kontratën e blerjes se  uniformave te cilat  nuk kane ardhur  me numër te plote  sipas  kontratës  

te lidhur ne mes te  N.Sh  El. R.G. Prishtinë,  si  dhe  duke  mos  verifikuar  sipas  dokumenteve 

te  pranimit  te  uniformave ne sasi prej  438  ne vlere  totale  prej  9855€.  

- Këso dore ka kryer  vepër penale  keqpërdorimi i  pozitës  apo  autoritetit  zyrtare 

nga neni 422  prg 1  te  KPRK-se.  

                                                                                    

 Andaj gjykata me aplikimin e neneve 6, 17, 41, 42, 49, 50, 51, 52,  73, 76 pika 1.5  

dhe  nenit  434 prg 1   lidhur me  31,  431  prg 1   dhe  422 prg 1  të KPRK-së, dhe nenit 365 

të KPP-së,   te   pandehurve i shqipton: 

 

DËNIMIN ME KUSHT 

 

Ashtu qe te pandehurës M.M.  për  dispozitivin I  te  aktgjykimit  i caktohet dënimi me 

burgim ne  kohëzgjatje prej  6  ( gjashte ) muajve  i  cili dënim nuk do te  ekzekutohet  nëse e  

pandehura në afat prej 1 ( një ) viti  nga  dita  kur ky  aktgjykim te  behet  i formës së prere,  nuk 

kryen ndonjë vepër tjetër penale.  
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Ashtu qe te pandehurit  M.B.  për  dispozitivin I  te  aktgjykimit  i caktohet dënimi me 

burgim ne  kohëzgjatje prej  6  ( gjashte ) muajve  i  cili dënim nuk do te  ekzekutohet  nëse i  

pandehuri në afat prej 1 ( një ) viti  nga  dita  kur ky  aktgjykim te  behet  i formës së prere,  nuk 

kryen ndonjë vepër tjetër penale.  

Ashtu qe te pandehurës K.K.  për  dispozitivin I  te  aktgjykimit  i caktohet dënimi me 

burgim ne  kohëzgjatje prej  3  ( tre ) muajve  i  cili dënim nuk do te  ekzekutohet  nëse e  

pandehura në afat prej 1 ( një ) viti  nga  dita  kur ky  aktgjykim te  behet  i formës së prere,  nuk 

kryen ndonjë vepër tjetër penale.  

Ashtu qe te pandehurit  A.B.   për  dispozitivin II  te  aktgjykimit  i caktohet dënimi 

me burgim ne  kohëzgjatje prej  6  ( gjashte ) muajve  i  cili dënim nuk do te  ekzekutohet  nëse i  

pandehuri në afat prej 1 ( një ) viti  nga  dita  kur ky  aktgjykim te  behet  i formës së prere,  nuk 

kryen ndonjë vepër tjetër penale.  

Ashtu qe te pandehurit  S.N.   për  dispozitivin III  te  aktgjykimit  i caktohet dënimi 

me burgim ne  kohëzgjatje prej  6  ( gjashte ) muajve  i  cili dënim nuk do te  ekzekutohet  nëse i  

pandehuri në afat prej 1 ( një ) viti  nga  dita  kur ky  aktgjykim te  behet  i formës së prere,  nuk 

kryen ndonjë vepër tjetër penale.  

Ashtu qe te pandehurit A.A.  për  dispozitivin IV  te  aktgjykimit  i caktohet dënimi me 

burgim ne  kohëzgjatje prej  6  ( gjashte ) muajve  i  cili dënim nuk do te  ekzekutohet  nëse i  

pandehuri në afat prej 1 ( një ) viti  nga  dita  kur ky  aktgjykim te  behet  i formës së prere,  nuk 

kryen ndonjë vepër tjetër penale.  

E dëmtuara  Spitali  Rajonal  “ I.G. “ në Gjakovë,  udhëzohet ne  kontest te rregullt  civil  

për realizimin e kërkesës  pasurore  juridike.  

Detyrohen te  pandehurit  që ti paguaj shpenzimet e procedurës penale   sa  do  te jen 

sipas  llogarisë  se kësaj Gjykate dhe ne emër te  paushallit  gjyqësore  shumë  me nga  20 ( 

njëzet) €,   te gjitha  këto ne afat prej15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së Aktgjykimit. 

 

 

A r s y e t i m 

Prokuroria Themelore në Gjakovë-Departamenti për Krime të Rënda,  ka ngritur 

Aktakuzën PP/I. nr. 25/18 të datës 30.07.2018, kundër te   akuzuarve   M.Sh. – K.,   F.Z.,   për 

shkak te  veprës  penale  veprimtari  e pa ndërgjegjshme ekonomike  nga neni  285  prg 1   si  

bashke kryes  lidhur  me nenin 31  te KPRK-se, te   akuzuarve  M.M.,  M.B.  dhe  K.K.,  për 

shkak veprës penale   falsifikim  i dokumentit  zyrtare nga  neni 434   prg 1   si  bashke kryes  

lidhur me nenin 31  te  KPRK-se, te  akuzuarit  A.B.  për shkak  veprës penale  keqpërdorimi  i  

pozitës  apo autoritetit  zyrtar  nga  neni  422  prg 1   te  KPRK-se, e   akuzuarit  S.N.  për shkak  

veprës penale   ushtrimi i ndikimit  nga  neni  431  prg 1   te  KPRK-se,  dhe te  akuzuarit  A.A.,  

për shkak veprës penale   keqpërdorimi  i  pozitës   apo  autoritetit zyrtare  nga neni  422  prg 1  

te  KPRK-se.  
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Gjykata  ka  caktuar seancën e shqyrtimit   fillestar  me dt.  03.09.2018,  dhe   te   

akuzuarit   janë deklaruar  te pa  fajshëm për vepra penale  qe  i vihen ne barrë sipas aktakuzës.  

Pas  mbajtjes se seancës se shqyrtimit te dyte Trupi Gjykuese  me aktvendimin  PKR.nr.  

36/2018,  te  dt.  21.12.2018,   ka  hudhur  aktakuzën dhe ka  pushuar  procedurën penale   

kundër te   akuzuarës  M.Sh.-K.,  dhe te   akuzuarit  F.Z.,  për shkak te veprës penale   veprimtari 

e pa ndërgjegjshme  ekonomike   nga neni  285  prg  1   si bashke kryes   lidhur me nenin 31  te  

KPRK-se, për shkak te  parashkrimit  relativ te ndjekjes penale, nga  se  parashkrimi ka ardhur  

para marrjes  se  aktvendimit mbi fillimin e  hetimeve, dhe ky aktvendim është bërë  i  

plotfuqishme   Prokuroria  nuk ka  bere  ankese  kundër këtij aktvendimit.  

Gjykata  ka caktuar  seancën e shqyrtimit  kryesore  me dt.  23.01.2019, ku ka  qene  

prezent  Prokurori  i Shtetit  Agron Matjani, e   akuzuara  M.M.,  i  akuzuari  M.B.  se  bashku 

me mbrojtësin  av. M.S.,  e  akuzuara  K.K.,  i   akuzuari  A.B.  se  bashku me mbrojtësin  av. 

S.D.,  i  akuzuari  S.N.  se  bashku me mbrojtësin av.  P.K.,  i  akuzuari A.A.  se  bashku me 

mbrojtësin av.  P.P.  si  dhe  përfaqësuesja  e palës së dëmtuar   Spitalit  “ I.G. “ ne Gjakovë, e   

autorizuara  V.R..  

Të  gjithë  te   akuzuarit  janë  deklaruar  te pa fajshëm  për vepra penale qe  i vihen ne 

barrë sipas  aktakuzës.  

Përfaqësuesi  i  akuzës  Prokurori  i Shtetit Ramiz  Buzhala  ne fjalën e  tij  

përfundimtare  ka deklaruar: se ne  tërësi ngel  pranë  aktakuzës  kundër te   akuzuarve  nga  se   

pas  mbajtjes  se  seancave te shqyrtimeve  gjyqësore  është vërtetuar  se te  akuzuarit  M.M.,  

M.B. dhe  K.K. ne bashke kryerje kane kryer vepër penale  falsifikimi i dokumenteve  zyrtare  

nga neni  434  prg 1  lidhur me nenin 31  te  KPRK-se, ndërsa  i  akuzuari A.B. ka kryer vepër 

penale  keqpërdorimi i  pozitës   zyrtare  apo  autoritetit  zyrtare  nga neni 422  prg 1  te  KPRK-

se,   i  akuzuari  S.N.   për vepër penale  ushtrimi i ndikimit  nga  neni 431  prg 1 t e  KPRK-se,  

si dhe  i  akuzuari A.A. vepër penale   keqpërdorimi  i pozitës nga neni 422 prg 1  te  KPRK-se.  

Gjendja  e tille  faktike është vërtetuar  gjate shqyrtimeve  gjyqësore  dhe  atë  mbrojtësi 

i te   akuzuarit  si dhe provave materiale qe janë  lexuar gjate  shqyrtimeve  gjyqësore  ku nga  

procesverbali me numër te protokollit   3993/2   te dt.  24.12.2014,   për  furnizimin  e  uniforma  

për  spitalin  “ I.G. “ ne Gjakovë, komisioni  i formuar ne  spital   këtu te   akuzuarit   M.M.,  

M.B. dhe  K.K.,  edhe  pse ishin të  njoftuar  se nuk  kane arritur  sasia  e  uniformave  sipas  

kontratës  me numër te  protokollit  3193 te dt.  17.12.2014  te  njëjtit ne  cilësinë e   komisionit  

për pranim kanë  shënuar  te dhënat e   rreme  me qellim qe  te hapin rrugë  pagese   firmës  

furnizuese  përpilojnë  procesverbal te  cilën e   vërtetojnë me nënshkrimin e tyre  për  U.D 

Ekzekutiv  A.A.  Drejtorinë Operativës  Z.M.  dhe  Drejtorinë e   Infermierisë  S.N. me te cilën re 

njoftojmë qe  sipas  kontratës me numër te  protokollit   3191  nga   operatori  N.Sh  El. R.G. 

Prishtinë,  kane  pranuar  sasinë prej  438  uniforma komplete  për personelin e  spitalit e ne  

realitet  nuk  është  sjellur kjo  sasi  edhe  përkundër kësaj është bërë pagesa ndaj operatorit  

fituesit te  tenderit.  

I  akuzuari  A.B. ne  mbrojtje  te  tij te dhënë  gjate këtij shqyrtimit  gjyqësore nuk ka  

mohuar  faktin  se  edhe pse  punon si  depoist  qe nga  vitit  1985 ,  dhe se   gjate  vitit  2014  ka 

pranuar  një  sasi te  uniformave  për stafin e  spitalit  nga dy  vëllezër  këtu  dëshmitar A.S. dhe  
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R.S.,   pa  kurrfarë  dokumenti e të cilat  uniforma kanë qene te vendosura  në  thasë  te zi,  pa 

flete dërgese, edhe pse këto është dashur te pranohen ne prezencën te  komisionit për pranim  e të  

cilat  uniforma nuk janë  numëruar  deri ne  vitin  2018  kur i ka ardhur  policia dhe te njëjta  

brenda  kësaj  kohe  nuk janë numëruar  asnjëherë nga  komisioni  për regjistrim. Dhe se këto  

uniforma  i ka pranuar ne këtë  formë  ka qene prezent  S.N.  Drejtori  i infermierisë dhe me 

urdhër te tij  uniformat janë pranuar ne depo. Andaj  nuk është  kontestuese  se  S.N.  ka ushtruar 

ndikim  drejt për se drejt  tek  depoisit këtu  i pandehuri A. qe te  pranoi  uniforma nga  operatori  

fitues  i tenderit  te pranoi mallë ne sasi me te  vogël se sa  ka qene  sipas  kontratës  dhe atë  235  

uniforma  pa përpilim  kurrfarë  procesverbali mbi pranimin e   mallit  pa flete dërgese  nga  

furnizuesi dhe s e  këtë e ka  bërë sipas kërkesës  se  S., dhe është  urdhëruar qe te veproi  ne këtë  

mënyre  qe gjeja me  vone ka me  mbaruar  sasia  tjetër  e uniformave.  E pastaj do te rregullohet  

procedura  administrative  e  cila procedure nuk  është kryer  asnjëherë.  

Gjithashtu gjate  shqyrtimit  gjyqësore  është vërtetuar  se  i pandehuri  A.A. ka kryer 

vepër penale  qe akuzohet sipas  aktakuzës,  i cili edhe pse  kishte njohuri se  nuk ishin pranuar  

sasia  e  uniformave  sipas  kontratës  nga  operatorit  ekonomike  fituesit te tenderit  i njëjti  ne 

cilësinë e  Drejtorit  Ekzekutiv  ka  nënshkruar   lejimin e  pagesës së te  hollave për  

kontraktuesin  fituesin e tenderit  edhe pse  asnjëherë nuk është përmbushur sipas  kontratës  

obligimi  për  furnizimin me  uniforma  ashtu qe me dt. 24.12.2014, ia  lejon pagesën  për  438  

uniforma te  kontraktuara ne vlere  totale  prej  9.855€, kështu qe  me këto veprime  i ka  

mundësuar  fituesit te tenderit pagesën e  mjeteve  pa  i kryer  obligimeve  sipas  kontratës. Po  

ashtu ka ndikuar  te anëtarët  e  komisionit qe te nënshkruaj  procesverbal  mbi pranimin e  

uniformave  qe  kinse  kanë  ardhur ne sasi  sipas  kontratës. Andaj  i ka propozuar  Trupit 

Gjykuese qe te  akuzuarit te shpallen  fajtore dhe te dënohen  sipas  Ligjit. 

Gjykata ka zbatuar  procedurën e provave ka marrë ne pyetje ne cilësinë e  dëshmitarëve 

S.K., A.S. dhe R.S.. 

Dëshmitari   S.K., ka deklaruar  se : posedon  firmë privat ne emër te tij, qe është  

N.T.Sh  “ A.”  si dhe  firmën tjetër ne emër te  bashkëshortes   N.Sh  El. R.G. Prishtinë,   dhe  pas  

shpalljes se  tenderit ne  Spitalin Regjional  “ I.G. “ ne  Gjakove ne  vitin  2014, kam  aplikuar 

unë ne emër  tim,  bashkëshortja ime,  ne emër te  firmës së saj,  si dhe  firma e  rrobaqepësve 

N.P.SH T “ A & S D. me pronar  A.S.. Pas   vlerësimit  te tenderit  jam  njoftuar  se këtë  tender  

e ka  fituar  bashkëshortja ime  M.Sh. – K.,  dhe  unë se  bashku me te  kam shkuar ne  Spital e  

kemi nënshkruar  kontratën  dhe  unë me  F.Z.  dhe  pronarin  A.S.  jemi marrë vesh  qe  F.   te  

furnizoi me  material  ndërsa unë   ti shtypi  logot  dhe  ti dorëzoi  uniformat ne  spital  sipas   

kontratës. Unë së bashku me  bashkëshorten pas  nënshkrimit te  kontratës dhe  lejimit te mjeteve 

nga ana  e spitalit ne shume prej  9.855€  si ka qene  sipas  kontratës  dhe   F.  pas   tërheqjes  se 

këtyre  mjeteve nga ana e  bashkëshortes ne prezencën time i  ka marrë mjete ndërsa  për 

printimin e  logove  mi ka paguar  200€  si dhe  mi ka dhënë 500€  për pagesën e  tatimit, ndërsa  

pjesën tjetër i ka marrë  ai. Kemi   kontaktuar  me A.S.  dhe  jemi marrë vesh  gojarisht  që  na ta  

furnizojmë me materiale  ndërsa ai  ka pasur te kep  uniformat  dhe  ti dorëzoi ne  Spital  ndërsa  

F. ka pasur  për  obligim ti paguaj  për  qepjen e  uniformave. Sa  uniforma janë  dorëzuar ne 

spital  nuk kam  njohuri  por me vonë  kam  kuptuar qe  ne spital nuk janë dorëzuar  uniforma  ne 

sasi  sipas  kontratës por i kane dorëzuar me pak,  edhe pse   spitali  i ka kryer obligimin e vete  e 

ka bërë pagesën  sipas  kontratës ne emër te  firmës së bashkëshortes,  edhe pse  firma e  
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bashkëshortes ka  pasur  për obligim te  përmbushi këtë  kontratë  por unë  së bashku me  F.Z. 

dhe  A.S. jemi marrë vesh  qe këta  te  përmbushin   kontratën e firma  e bashkëshortes  ka marrë 

vetëm  500 €  për tatim  e   200€  për shtypjen e  logove, ndërsa  pjesën tjetër i ka marrë  F.Z.,  sa 

i ka paguar  A. nuk kam njohuri.  

Është  marrë ne pyetje  dëshmitari   R.A.S.  i  cili ka deklaruar se baba  i tij  i ndjerë  ka  

poseduar   firme ne emër te vetë si  rrobaqepës   dhe  unë ne firmën e babës kam punuar  me 

rrogë. Sa  i përket   marrëveshjes  ne mes  babës  tim  F.Z. dhe  S.K.,  unë  nuk dije  se si janë 

marrë vesh këta  po sa  kam njohuri unë  ata kane prua materialin  na kane  treguar se sa  

uniforma  duhet  ti kepim   dhe  baba është paguar  me  copa  për  kepjen e  uniformave. 

Materialin e ka blerë  firma  qe  ka  fituar  tenderin dhe  baba  ime ka qene me  ta gjate  blerjes se 

materialit.  Pasi qe kemi  kepur  një sasi te  uniformave  sa kam njohuri ka  qene përafërsisht  220   

deri ne  260  mantila,   dhe  përafërsisht   290  deri  300  pantallona, me  porosi  te babës   këto   

uniforma  i kemi quar ne  spital ne depo. Unë  se  bashku me  vëllain tim  A. me automjetin tonë. 

Këto  uniforma  i kemi  dorëzuar ne muajin  janar  te  vitit  2015  dhe ne  atë  kohe  baba  ime  A.  

ka vdekur ne fund te  vitit  2015. Sipas  porosisë  se  babës  materialin e kemi dorëzuar te 

depoisti  A.B. dhe  këto  uniforma kane qene te paketuara ne thasë te  zi  kane qene  ne pyetje   7  

gjerë ne  9 thasë. Nuk  kemi  poseduar  kurrfarë  dokumentin  për dorëzimin e  mallit,   dhe  sipas   

kërkesës së  depoistit  këto mantila  i kemi  nda sipas  sektorëve. Gjate  dorëzimit të  këtyre  

uniformave  përpos  depoistit kane qene prezent  edhe  punëtoret  e tjerë te spitalit te cilët nuk  i 

njohim.  

Është  marrë ne pyetje   dëshmitari   A. A.S.   i  cili ka deklaruar : se ka qene  i  punësuar  

si  punëtor  ne  firmën e  babës  së tij,   dhe gjate  vitit  2014  baba  ka  aplikuar  ne tenderin për  

uniforma  ne  Spitalin  Regjional  “ I.G. “ ne Gjakovë,   mirëpo  firma  e babës  nuk e ka  fituar 

këtë  tender.  Baba  i tij  me  S.K.  dhe F.Z.  janë marrë vesh  qe ne  ti  kepin  uniformat  ndërsa  

ata  te na  furnizojnë me material.  Ka qene  fundi  i vitit  2014  apo fillimi i vitit  2015  një pjesë 

te  uniformave  e  kemi kepur dhe unë  se  bashku me vëllain  tim R.S.   me automjet  i kemi quar   

uniforma  ne depo te spitalit e te cilat   uniforma kane qene te vendosura ne thasë te zi,  dhe  unë 

nuk kam  pasur njohuri se sa  copa kane qene   as qe kemi pasur ndonjë letër për dorëzimin e  

uniformave. Ne  depo ka qene   depoisti  B., emri nuk me  kujtohet,   dhe   dy here kemi dorëzuar  

uniforma  ne fillim  te muajit  janar dhe  pas dy  muajve.  Depoisti  ka kërkuar  qe  ti sistemojmë 

këto  uniforma  ti ndajmë sipas  sektorëve  dhe unë se  bashku me vëllain tim  i kemi sistemuar 

ne depo dhe  kjo na ka  marrë  kohe me shume se  dy orë. Materialin e  kemi lenë pa përpiluar  

kurrfarë  proces dhe pa patur kurrfarë  flete dërgese. Ne  muajin dhjetor te  vitit  2015   baba  im  

ka vdekur dhe nuk kam njohuri  a është paguar nga   S.K.  apo F.Z.  për kepjen e uniformave  nga 

se  unë kam qene  i  punësuar me rroge  dhe  se  baba  ime ka jetuar me vëllain me te  vogël.  

Gjykata  ka  bere  leximin e  provave materiale,  ka lexuar   raportin  fillestar te 

incidentit me numër   2018 – GE- 120  te dt.  03.05.2018,   ka bërë   leximin e  raportit   oficerit  

policore  S.Sh. te dt.  02.05.2018, ka bërë  leximin e shënimit  zyrtar  DHKEK  me numër te  

rastit   PPN/I nr. 176/2017,  te dt.  13.04.2018, dhe   30.04.2018,  ka bërë  leximin  nga  tenderi 

me numër  protokollit  70400-14-36-136  te dt.  26.11.2014,  ka  bërë leximin e  njoftimit për  

kontratë  për  furnizimin e  uniformave   për nevojat  te  spitalit te  përgjithshëm  “ I.G. “ ne 

Gjakovë  me  numër  2559  te dt.  26.11.2014, ka bërë  leximin e  njoftimit  për kontrate  -  

furnizim te  spitalit   “ I.G.” ne Gjakove,  me numër te protokollit  70400 14 036 136   te dt.  
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26.11.2014, nga   kontrata  e  lidhur ne mes te  spitalit  “ I.G. “ ne Gjakove,  dhe  operatorit   

ekonomike  N.Sh  El. R.G. Prishtinë,  me numër protokollit 3191  te dt.  17.12.2014,  ka bërë  

leximin e  procesverbalit  te  komisionit  për pranimin e mallit  me numër  te  protokollit   3993/2   

te dt.  24.12.2014,  ka bërë leximin e  faturës  nr. 23/14,  te dt.  24.12.2014,  të firmës  N.Sh  El. 

R.G. Prishtinë,  ka bërë leximin e  procesverbalit te   Komisionit për  hapjen e  ofertave  lidhur 

me furnizim me  uniforma   te spitalit  “ I.G.” ne Gjakovë,  me numër  referues   3045  te dt.  

01.12.2014-  anëtaret e   komisionit G.P., R.K.  dhe M.B., ka bërë   leximin e procesverbalit  te 

hapjes se  tenderit me numër te  protokollit   70400 14 036 136  te dt. 11.11.2014, ka  bërë  

leximin e  njoftimit  për dhënien e  kontratës  për  furnizim te  spitalit  “ I.G.” ne Gjakovë,  me  

numër   308 104  te dt.   04.12.2014,  te  operatorit  ekonomike   te cilët i është  dhënë  kontrata   

N.Sh  El. R.G. Prishtinë,  ne vlere te   kontratës prej  9.855,00- vlera  e përgjithshëm  10.000€.  

Ka bere  leximin e  njoftimit  nga  Drejtoria e  Infermierisë  e nënshkruar nga  Drejtori  S.N.  për 

zyrën e  Prokurorimit  te dt. 26.11.2014, ka bërë  leximin e  raportit  te vlerësimit te tenderit  me 

numër te  protokollit   70400 14 036 136   te dt.   03.12.2014,   ka bërë  leximin ne  listën e plote 

te  standardeve  për  përshtshmerin  administrative te tenderëve  ka  bërë  leximin e  regjistrin e  

ndërmarrjes nga ana  e  komisionit  për vlerësimin e  ofertave me numër te referencën  70400 14 

036 136  te dt.  03.12.2014, Kryetarja  M.M.,  Q.N.dhe  A.H. anëtare,  ka  bërë  leximin e  letrës  

standarde për  tenderuesin e pa suksesshme  te spitalit  “ I.G. “ ne Gjakovë,  me  numër te 

protokollit  70 400 14 036 136   te dt.  04.12.2014, ka bërë  leximin e  kërkesës për  zotim për  

blerje te  Ministrisë  se Ekonomisë dhe  Financave me  numër referues  7014 725  te dt.  

25.11.2014,  ka bërë  leximin e  deklaratën për  nevojat dhe   përcaktimin e  disponueshmerisë  

për  fonde te dt.  24.12.2014, ka bërë  leximin e  deklaratave nen betim te  A.H., A.M., Q.N. D.,  

M.M.,  te dt.   03.12.2014. 

E akuzuara M.M.   ne mbrojtje  te vete  dhe ne  fjalën  e  saj  përfundimtare ka deklaruar 

se :  nuk e   ndien veten  fajtore për vepër  qe  i vihet ne barrë, sipas  akuzës  qëllimi i saj  nuk ka 

qene  përfitimi i dobisë  pasurore  për vete  apo për diko tjetër, ka deklaruar se  gjate  vitit   2014  

ka qene krye  infermiere   ne departamentin  nene  e  fëmi, nga ana e Drejtorit  Ekzekutiv  A.A.  

jam  emëruar  kryetare  e  komisionit për vlerësim  tenderit   dhe detyra ime ka qene  te  shikoi  

materialin cili ka qene  me i mirë  prej  3  operatoreve  ekonomike qe kanë marrë pjesë ne tender, 

pas kryerjes  se vlerësimit  roli  im  si kryetare  e komisionit ka përfunduar e  po  ashtu  sipas  

sugjerimeve te   Drejtorit  ekzekutiv  jam  caktuar  unë  kryetare e   komisionit për pranimin e 

mallit ku se  bashku me mua  kane qene anëtaret  M.B. dhe  K.K.. Dhe me  qellim qe  te mos 

hupin mjete  pasi qe  ka qene  fundi i vitit  e kam përpiluar  procesverbalin  për  pranimin e  

mallit nga  operatori  ekonomik qe ka fituar  tenderin  edhe pse  fare  nuk kam shkuar ne depo te   

konstatoi gjendjen faktike  këtë  procesverbal numër  protokollit   3993 /2  te dt. 24.12.2014,  

kam shënuar  se ka ardhur numri i  plot  i  uniformave qe ka qene  sipas  kontratës .  Po  ashtu  

ketë  procesverbal  e kanë nënshkruar  edhe dy anëtarët e  komisionit dhe këtë  e kemi bërë me 

udhëzim te  Drejtorit  ekzekutiv ne besim qe  pjesa tjetër  e uniformave do te  vijnë  me vonë.  

Kam vetur  disa here pas kësaj  për  uniformat  pasi qe  kam pasur presion nga personeli  por 

gjithmonë përgjigja ka qene qe  do ti sjellin  uniformat. Dhe   uniformat  e sjellura   nuk kane  

qene  sipas  porosisë  gjegjësisht  kontratës  materiali ka qene  i dobët  dhe këto  uniforma kane 

ndenjur ne  depo. I  ka propozuar Trupit Gjykuese qe te liroi nga  akuza  apo nëse  gjënë  se  

është  fajtore  ti shqiptohet  një dënim sa me  i butë,  është mbajtëse e  vetëm e  familjes  nëne  e 

dy  fëmijëve  dhe  është hera  e pare  qe ndeshet me  ligjin.  
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I   akuzuari  M.B.  ne  mbrojtje  te vete  ka  deklaruar se: është   i  punësuar  ne  Spitalin  

“ I.G. “ ne Gjakovë,  qe nga viti  1999,  ne fillim si  infermiere   dhe tani si  infermier  kryesore  

teknik  i anestezionit.  Ne  vitin  2014   Spitali  ka shpallur  tender  për  furnizim me uniforma   

dhe unë  jam  caktuar  anëtar  i  komisionit  për verifikim te  tenderit  por detyra  ime ka  qene  qe  

te verifikohet  tenderuesi  se  a është ne rregull me  ligj për tenderim. Dhe  pasi qe  e kam kryer 

ketë punë nga ana e drejtorit  ekzekutiv jam  caktuar  anëtar  i  komisionit   për pranimin e 

uniformave  ku kryetarja ka  qene  M.M.,  anëtarë kam qene unë dhe  K.K.. Firma   fituese  e  

tenderimit  ka qene  N.Sh  El. R.G. Prishtinë,   me  pronaren  M.Sh.-K.,   dhe  jemi  njoftuar  se   

një pjesë e  uniformave kane ardhur  nuk kane ardhur te gjitha  dhe për këtë  e kemi njoftuar  

Drejtorinë  qe  uniformat nuk kane ardhur  komplete  dhe  Drejtori na ka urdhëruar  pasi qe  ishte  

java  e fundit te vitit   dhe  qe te mos  humbin mjete  ne kemi  përpiluar  procesverbal ne  mire 

besim  qe  kinse  e kemi pranuar  këto  uniforma  sipas  kontratës. Edhe  pas kësaj  i është bërë 

pagesa   kompanisë  fituese . Firma   fituese  i ka pruar   vetëm  248  uniforma   dhe këto  i kemi  

numëruar   dhe përket  është  njoftuar  Drejtori. Drejtori  me urdhër  verbal na ka thënë  qe te  

përpilojmë  procesverbalin  për pranimin e  mallit  procesverbalin e ka përpiluar  M. ndërsa unë 

te njëjtin e kam nënshkruar dhe atë ne besim qe   firma  fituese  ne ndërkohe  do ti sjelle edhe 

pjesën tjetër te  uniformave sipas  kontratës. Kur  i  kam  sjellur  uniformat  ne depo  unë  nuk 

kam qene prezent  aty   dhe  procedura është dashur t  zhvillohet qe  depoisti te pranoi mallin me 

faturë, pastaj ne  anëtarët  e  komisionit   te bëjmë  numrin ne prani  t e depoistit  te   përpilojmë 

procesverbal  për pranim pasi qe  nuk kane qene   uniformat  e ardhura sipas  ngjyrave te 

porositura dhe modeleve,  e  kjo  është  konstatuar gjate  numërimit ne  depo ne  prezencën e  

depoistit. Dhe  ky numërim  është bërë me dt.  24.12.2014. Dhe   përket  është  njoftuar  Drejtori  

ekzekutiv  dhe me  sugjerim te  tij është bërë  procesverbali  për pranim me   besim qe  firma  

tenderues do te  bjen  edhe  pjesën tjetër  te uniformave. Drejtori  Ekzekutiv ka  kontaktuar disa 

here me firme  ekzekutuese  qe te përmbushi  obligimin  mirëpo kjo ka qene  e pa  suksesshme.  

E  akuzuara   K.K.,  ne mbrojtje te vete  ka deklaruare: se është  e  punësuar ne  Spitalin  

“ I.G. “ ne Gjakovë,  si  motër medicinale  ne  repartin e  ortopedisë  ku  punon  si gipseve. Gjate  

vitit  2014  është hapur  tenderi  për furnizimin e  uniformave .  Dhe  për  çështjen ne  fjalë kam  

kuptuar kur kane  ardhur  policia ne vendin e  punës me  ka prezantuar  procesverbalin për 

pranimin e  uniformave  ku kryetarja  e këtij  komisioni ka qene  M.M., ndërsa  anëtar  M.B.,  

dhe  unë  anëtare. Dhe ne pyetje t e  policisë  së  a është nënshkrimi  im ne këtë  procesverbal  

kam pranuar menjëherë  qe është nënshkrimi  im dhe  nuk me  kujtohet qe kam qene  e  emëruare  

anëtare  e  Komisionit me vendim  por sigurisht  kanë ardhur  dhe unë  këtë  procesverbal  e kam 

nënshkruar ne besim.  Dhe  ne rastin  konkrete  besimi im është keq përdorur  por nënshkrimi  

është  i imi,   dhe nuk me  kujtohet qe kam lexuar këtë  procesverbal. I  ka propozuar  Trupit 

Gjykuese qe te lirohet nga akuza  nga se  qëllimi i saj  nuk ka qene  përfitim  i  kundër ligjshëm  

për vete  apo  për dike tjetër  por ne rastin  konkrete  është  keqpërdorur  besimi i saj dhe  i ka 

propozuar  Trupit Gjykuese qe e njëjta te lirohet nga  akuza,  apo nëse  gjene se jam  fajtore  te  

me shqiptoi  një dënim sa me  i bute   jam  mbajtëse  e vetëm e  familjes  nene  e dy  fëmijëve, 

është hera e pare qe ndeshet me  Ligjin.  

I  akuzuari  A.B.  ne mbrojtje  te vete ka deklaruar :  se është   i  punësuar ne  Spitalin 

Regjionale  “  I.G.” ne Gjakove  ne vendin e  punës së depoistit  qe nga  viti  1995.   Ne  fund te  

vitit  2014  ne  depo  kane ardhur  dy  vëllezër  dhe  ne  thasë  te  najlonit  kane prua  uniformat  

dhe  emrat e  vëllezërve  nuk i dijë  . Nuk kane pasur  kurrfarë  dokument  për  dorëzimin e mallit 
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dhe kane thënë se do te  bijën prape  mallë.  Unë  ne  fillim  nuk kam dashur te pranoi  mallin  

gjersa ka  ardhur  Drejtori   Infermierisë  S.N. me motra  medicinale   dhe  i njëjti  me ka 

urdhëruar  qe te pranoi mallin.  Nuk kam dashur te  beje  pranim  nga se   sipas praktikës  është 

dashur qe  këta te  kenë me vete  flete  dërgese  apo  faturë,  e unë pastaj te ja prezantoi  

komisionit,  komisioni te  beje pranimin dhe te  përpilohet  procesverbal. Këta  dy  persona  dy 

here kane prua  uniforma qe kane qene te vendosur  ne thasë  te  zeza,  dhe ka deklaruar  se  do e  

bijnë edhe  pjesën tjetër  e pastaj   do te  pajisjen me  flete dërgese  dhe  ky mallë  ka  mbetur  ne  

depo  i pa regjistruar   deri në  vitin  2017  pasi qe  ka qene pa dokumente, sasia  nuk është   ditur  

dhe  unë  nuk kam dhënë  kurrfarë  nënshkrim për pranimin e këtij malli. Anëtarët  e  komisionit  

për pranim  te mallit  M.M.,  M.B. dhe  K.K.,  nuk kane qene ne depo,   nuk kane bërë  

numërimin e  mallit  ndërsa  malli kur është ardhur  nga këta dy  vëllezërit  ka qene prezent ne te 

dy rastet  S.N., dhe  kane qene    prezent  motra  medicinale te cilave nuk  ju dije  emrat.  Dhe  S. 

me ka  urdhëruar qe te pranoi mallin te le aty  por i njëjti ne ndërkohe  do te  vjen edhe  pjesa  

tjetër  do te bihet  fatura  dhe  do te përpilohet  procesverbal. Ne  vitin   2018  ka ardhur   policia 

ne  depo  dhe  kane  urdhëruar  qe te numëroi  mallin   uniformat qe kane qene ne depo  pa 

kurrfarë  dokumentit dhe unë me urdhër te tija  i kam numëruar dhe kam dhënë deklarate ne   

polici  dhe ky  malle  qe nga vitit  2015   fare nuk është regjistruar ne depo. Dhe se  anëtarët  e  

komisionit  nuk kane qene  ne  depo dhe nuk kane numëruar  mallin  por te njëjtit  kane përpiluar  

procesverbal   për kinse  pranim te  mallit  ne  mënyrë te  rregullt. Unë  këto  thasë qe kanë qene  

9  thasë  qe  kane qene te  vendosura  uniformat  fare nuk i kam nxjerrë nga  thasët   dhe  nuk 

është e vërtete  qe i kam sistemuar  dhe  klasifikuar. Unë  eproreve te mije  i kam  lajmëruar qe 

ka ardhur malli pa  faturë  dhe  përket e kam  informuar  shefen  time  Sh.K. dhe  Drejtorin  Z.M.,  

por këta me kane thënë se duhet me ardhë dhe  pjesa  tjetër, dhe unë këtë  mallë  e  kam pranuar  

vetëm me urdhër verbal te S.N.  i cili ne te dy  raste  ka qene prezent kur është prua malli. Pas  

ardhjes  së  policisë  ne vitin  2018  Drejtori ka  formuar  komisionin dhe këto  uniforma  janë  

shpërndarë  për  punëtoret . 

I  akuzuari   S.N.  ne   mbrojtje  te vete ka deklaruar  se:  është  krye  infermiere  ne  

Spitalin Regjionale  “ I.G. “ në Gjakovë,   dhe gjate  vitit   2014  ne  baze te  kërkesave qe ka 

marrë nga  repartet  ka  përpiluar kërkesë  duke  i parashtruar  bordit qe  punëtoret te  pajisen  me 

uniforma . E njëjta  kërkesë nga  ana  e  Këshillit  Drejtues është aprovuar dhe pas kësaj është 

shpallur  tenderi  për  furnizim me uniforma kanë  aplikuar  tre  operator  ekonomike dhe   firma  

fituese  e  tenderit,  pas nënshkrimit te  kontratës   një pjesë te uniformave  e ka prua ne depo. 

Ndërsa  sa i  përket  akuzës  qe unë kam ushtruar ndikim  te  depoisti  qe te pranoi  uniformat  kjo 

nuk është  e vërtete  nga se  nuk është detyra ime qe unë te ndikoi te  ai. Pasi qe  kane ardhur  

uniformat ne  mars te vitit  2015  përmes  Këshillit drejtuese  jam  informuar se ne depo  janë 

ardhur  një pjesë e  uniformave dhe  na është dhënë detyra nga  Këshilli Drejtuese qe te shkoi me 

disa  infermierë t e  beje  shikimin e  numra te  uniformave  dhe ngjyrave qe  janë  porositur  

sipas  kontratës  dhe kur kam shkuar ne depo kane qene te vendosura neper  raft  dhe  e kam pare 

qe  materiali qe kemi  porositur nuk ka qene  ai materiali i njëjte,  dhe  porosia  nuk është  bërë 

sipas   kontratës  dhe kemi kërkuar nga  depoisti  qe ti  thërret  ata persona  qe i kane prua këto  

uniforma  ti kthejnë  dhe   te  njëjtit ti përmbushin kërkesat tona  sipas kontratës  e  veçanërisht 

vërejtje  kemi pasur ne bluza, dhe  i kemi  lajmërua  depoistin se këto  uniforma  nuk  mund te  

shpërndahen  dhe  pas kësaj  nuk kam njohuri se   çka ka ndodhur me  këto  uniforma. Unë  kam 

shkuar ne depo sipas  autorizimeve te   Këshillit drejtues  dhe me veti  i kam marrë  tri infermiere 
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kryesore te  reparteve  dhe  përket  kam  informuar  Këshillin drejtuese  për gjendjen e  

uniformave. Përket  nuk kam përpiluar  kurrfarë  raport me shkrim  por  e kam njoftuar  Këshillin 

drejtuese  gojarisht. 

I  akuzuari  A.A. ne  mbrojtje  te vete  deklaroi:  qe  nga  muaji  gusht   2014  është  

emëruar  ushtrues  i detyrës se  Drejtorit  Ekzekutiv  te   Spitalit  “ I.G. “ ne Gjakovë.  Sipas  

kërkesës së  Drejtorisë së  Infermierisë  Këshillit Drejtues  ka  aprovuar  kërkesën e  kësaj  

Drejtoria  për furnizim  me  uniforma te  spitalit.  Ka  qene   fillimi  i  ushtrimit te  Drejtorit  

Ekzekutiv  është hapur tenderi dhe ka qene  fundi  i vitit.  Janë zhvilluar  procedura  ligjore  ne 

zyrën e  Prokurimit.  Pasi qe  ka qene  fundi  i vitit  neve nga   buxheti ne dispozicion  i kemi 

pasur 10.000€ (  dhjetë  mije )€,  andaj  janë  zhvilluar  procedurat  ne afat  sa me te shkurtër  

është caktuar   komisioni  për hapjen e tenderit  komisioni  për verifikimin e  tenderit dhe këto  

komisione  janë  caktuar nga  Drejtori Ekzekutiv  me  bashkëpunim me anëtaret e  këshillit  

drejtues . Pas   fitimit të   tenderit  nga  firma  qe ka  aplikuar  ka përfunduar  procedura  e 

rregullt  dhe afati  i fundit  për  pagese ka qene  24  dhjetori  e pas kësaj date  nuk kemi mundur 

te bëjmë pagese  unë  si drejtor  ekzekutiv  pasi qe  stafi  mi ka prezantuar  dokumentet  se  çdo 

gjë është ne rregull  unë  e  kam nënshkruar  urdhëresën  për pagese. Komisioni  i cili është  

formuar  nga  Këshilli  Drejtuese  për  pranimin e mallit  ku kryetarja ka qene  M.M.,  anëtarë  

M.B. dhe   K.K., dhe  unë  si  Drejtor  jam  informuar qe  firma  fituese  i ka prua   rreth  70%  te   

uniformave   ndërsa  pjesën tjetër ka thëne se  do te bijën pasi qe te kryhet kepja  pak me vonë. 

Në  rastin   konkrete është keqpërdorur  besimi  unë personalisht për veti  nuk kam  përfituar  

kurrgjë  andaj  e  ndjen veten  te pa fajshëm  dhe  i propozoi  Trupit Gjykuese  qe te me liroi nga  

akuza.  

Mbrojtësi  i të  akuzuarit  M.B.  av. M.S.  ne  fjalën e tij  përfundimtare ka deklaruar se :  

gjate  këtij shqyrtimit  gjyqësore   lidhur me  fakte  qe  pretendon  prokuroria  janë  administruar 

te gjitha provat  materiale te  siguruara  nga  Prokuroria  si dhe janë  proceduar  prova  personale  

janë dëgjuar  dëshmitar   te  cilët  kanë dhënë deklarimet e tyre  lidhur me  procedurat  e 

tenderimit  siç janë  S.K.,  R.S. dhe  A.S.  dhe  nga  deklarimi  i tyre  nuk   ekziston  kontestues 

mëria  ne   gjendje te  cilën e paraqet   akuza.  

I  mbrojturi  im  është  emëruare  anëtari  i  komisionit  për  pranimin e  mallit   i cili ka 

pasur  për obligim qe te  beje  evidentimin e  sasie  se  uniformave te cilat janë  sjellur ne spital,  

sipas  kërkesës  së kësaj te  fundit,  përmes  procedurës   tenderuese   te rregullt  e  që  në këtë  

rast   bashke  me dy anëtarë tjetër  te  komisionit kanë  shënuar  se kanë pranuar sasinë prej 438  

copa   uniformave  e  ne realitete  te pranuar  248.  Dhe këto  shënime  i kanë bërë me  

bashkëpunim me  Këshillin  Drejtuese  veçanërisht janë  sugjeruar nga  Drejtori  Ekzekutiv, pasi  

ka qene  fundi  i vitit  dhe shuma e ndare  e mjeteve  prej  9.855 €,  po qe se nuk do te 

shfrytëzoheshin  do ti ktheheshin  Ministrisë  Përkatëse  dhe ne këtë mënyre  do te  pa 

mundësohet  qe  te pajisen me  uniforma. Është   e  vërtete qe   operatori  ekonomike qe ka fituar  

tenderin nuk  e ka  përmbushur  kontratën  mirëpo  stafi  i spitalit  ka ngritur padi  pranë Gjykatës  

Themelore në  Prishtinë, - Departamenti  Ekonomike, dhe  sipas kësaj padie spitali  për ketë 

çështje do te kompensohet. Andaj konsiderojmë se ne veprimet e te  mbrojturit tim  nuk ka 

elemente  penale  për  te cilën  akuzohet nga se  i njëjti  ne këtë rast  nuk ka përfituar  kurrgjë  e 

as  qe  i ka  premtuar  dikujt tjetër  apo  mundësuar  të  përfitoi  diçka  andaj ne mungese te 

provave  i  propozoi Trupit Gjykuese qe te merr  aktgjykim  lirues.  



 Numri i lëndës: 2018:043031 
 Datë: 22.02.2019 
 Numri i dokumentit: 00230296 
 

12 (15)  

   
2
0
1
8
:0
4
3
0
3
2

 

Mbrojtësi  i të akuzuarit A.B.av. S.D. ne fjalën e  tij  përfundimtare  ka deklaruar  se  

kualifikimi  i veprës penale nga ana  e  Prokurorisë  është  i pa saktë  për shkak se  i mbrojturi im  

si deponjer   funksion ne  kuptim  juridik dhe  politik, nga  se  koncepti  funksion  ngathen ne 

vete  kompetenca  te  udhëheqjes  e  jo te  një detyre te punës së thjeshte  pranim  -  dorëzimit te  

materialeve te  deponuara. Gjate  shqyrtimit  Gjyqësore  nuk është vërtetuar  me asnjë provë  se  i 

mbrojturi im ka patur  qellim  përfitimit te  çfarë do  dobie sepse  ai nuk ka patur  qasje  ne  

komisionin tenderues  e as  qe  ka ditur  apo ka mundur te  dije asgjë rreth  kontraktimit te  

uniformave  nga se  ne detyrat e  punës  se  deponjerit  as ne  rregullore te punës  dhe  detyrave te 

punës  nuk  mund te përshkruhet ndonjë veprim  me  kompetencë. Mosveprimi  i të mbrojturit  

tim ka qene  pasoj  e  lajthimit  “  kur të  vije   kontingjenti tjetër “  do të  jenë tre anëtare  

komplete.  Kontingjentin e parë  nuk e kanë prua  përfaqësuesit e  firmës  -  kompanisë  fituese te 

tenderit dhe  kontaktimit,  por dy persona tjerë  siç është  provuar  gjate  administrimit te 

provave. Gjate  shqyrtimit dhe administrimit te provave  nga provat  e nxjerra  rezulton se  i 

mbrojturi  im  nuk ka bere  vepër penale  e cila  i vihet ne barrë. I njëjti nuk ka përfituar  dobi 

pasurore  nuk ka ndërmarre veprime  inkriminuese  andaj  aktakuzën e  bene  te pa themelte. Dhe 

ne  mungese  te provave  i propozoi Trupit Gjykuese qe i njëjti  te  lirohet nga akuza. Nga se  ne 

këtë  çështje penale  ka  karakter  te  çështjes  juridiko – civil.  

Mbrojtësi  i te akuzuarit S.N. av. P.K. ne fjalën  e  tij  përfundimtare ka deklaruar  se pas  

administrimit te provave   mbrojtja  mendon se  vepra penale për te  cilën  akuzohet  i mbrojturi  i 

tij  ushtrimi i ndikimit  nga neni  431  prg 1  te  KPRK-se,  nuk është  vërtetuar  për faktin se   

fillimisht  aktakuza është ngritur   vetëm  ne baze te  supozimeve  nga se  nuk janë  siguruar 

prova  qe te dëshmojnë këtë  vepër penale  me te cilën do te  vërtetohet  se i mbrojturi  ime me 

dashje ka kryer vepër penale  për te cilën  akuzohet,  dhe aktakuza  është  bazuar vetëm me një  

dëshmi  te   bashke pandehurit këtu  depoistit A.B.. I  mbrojturi  ime  ne  mbrojtje te vete ka 

deklaruar se  asnjëherë  nuk ka qene prezent  kur kane ardhur  uniforma ne  depo  dhe se  ai nuk 

ka te  beje me  këtë,  nuk ka detyruar  depoistin qe te pranoi  ato uniforma por i njëjti  ne muajin  

mars  te vitit  2015 ka shkuar ne depo  sipas  rekomandimeve te   Këshillit drejtues   për te 

shikuar  se  çfarë   kualitetit  ngjyra  dhe numra  kanë  ardhur  dhe  pas  shikimit  te  uniformave 

ka njoftuar  Këshillin drejtues  ne mënyre  verbale  për te  metat  e  uniformave  si dhe  numrin e  

uniformave te  ardhura. Pra   nuk kemi asnjë provë  që  vërteton se  i mbrojturi im është kryes  i 

kësaj vepre penale  përpos  deklaratës  së  bashke  te  akuzuarit  me  çka  Gjykata  nuk  mund te 

dënoi  te  mbrojturin  tim  vetëm me një  deklaratë  sepse  nuk jep  për te besuar  se  i mbrojturi 

im ka kryer vepër penale qe  ngarkohet kur te gjitha provat  flasin me pafajësinë e të  mbrojturit 

tim, andaj  i propozoi  Trupit Gjykues qe  te merr aktgjykim lirues.  

Mbrojtësi i të akuzuarit A.A. av.  P.P.  ne fjalën e tij  përfundimtare  ka deklaruar se: pas  

administrimit  te provave  mbrojtësi i te   akuzuarit  duke  analizuar  secilën provë  veç e veç  e 

ne lidhshmëri me njëra tjetrën rezulton se   i mbrojturi  im nuk ka kryer  vepër penale  ne te cilën 

ngarkohet  nga  se  me  asnjë  provë  nuk është arritur  qe te  dëshmohet  se  i mbrojturi im është 

kryes  i veprës penale si ne akuzë. Ne rastin  konkrete nga  akuza  nuk  rezulton se  ne veprimet  

e ndërmarra  nga ana  e të  mbrojturit tim është  përmbushur nga  ndonjë nga këto elemente  qe  

kërkon sipas  Ligjit, nga se  nga provat  te cilat  gjenden ne shkresat  e lëndës   dëshmitë e 

dëshmitareve  dhe nga  mbrojtja e të   akuzuarve  nuk  rezulton se  i njëjti ka kryer  këtë vepër 

penale.  Në rastin  konkrete  është  zhvilluar  procedura  lidhur me tenderin  dhe pas marrjes s e  

vendime  dhe kryerjes  se  punës  nga ana  e stafit  formimit te  komisioneve  shpalljes  se  
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fituesit te  tenderit  dhe  ne  rastin  konkrete a ty  ka përfunduar  përgjegjësia  e të  mbrojturit  

tim.  Sa  i përket  lejimit te pagese  kjo është bërë  duke u bazuar ne procesverbalin me numër te 

protokollit  3993/2 /2014  ku  komisioni ka  konstatuar  se kane  pranuar   438  uniforma   

komplete për personel  sipas  kontratës  e pas  kësaj është  bere lejimin  i pagese nga ana  e te  

mbrojturit tim.  Pasi qe  i njëjti ka  kuptuar  se  kontraktuesi  nuk e ka përmbushur  obligimin 

ndaj  spitalit.  Spitali  Rajonal ne  Gjakove   kundër  firmës  fituese te tenderit  ka parashtruar  

padi  ne  Gjykatën  kompetente me dt.  17.07.2018, te cilën  kopje ja kemi  parashtruar  Gjykatës  

dhe  i mbrojturi  im  i ka ndërmarre  te gjitha veprimet e parapara  ligjore  për eliminimin e dëmit 

te  shkaktuar. Te  dëmtuarës   këtu  Spitalit nga ana e   fituesit  te  tenderit. Andaj  ne rastin  

konkrete   me tepër  kemi te  beje me një  raport  juridiko   civil,  e  jo me një  raport  juridiko  - 

penale,  andaj  i propozoi trupit Gjykuese  qe  i njëjti te  lirohet nga  akuza.  

Gjykata  gjate  shqyrtimit kryesore  ka nxjerr te gjitha provat  e nevojshme  dhe të  

njëjtat  i ka  vlerësuar  se cilën veç  e veç  e ne lidhshmëri ne mes veti dhe ka vërtetuar  gjendjen 

faktike si në  dispozitivin I  te  këtij aktgjykimi,  sa i  përket  te  akuzuarve  M.M.,  M.B. dhe  

K.K.,  nga  se  te njëjtit  si  komision për pranimin e mallit  dokumentin zyrtar  procesverbalin 

me  numër te  protokollit   3993/2   te dt.   24.12.2014  kanë shënuar  te  dhënat  e rreme  duke 

vërtetuar  se   kemi pranuar   438 uniforma   komplete për personale  sipas  kontratës  me numër 

te  protokollit  3191  nga operatori  El. R.G. Prishtinë, ku  këtë  procesverbal  e ka  përpiluar  

M.M.  si kryetare  e  komisionit   dhe te njëjtit e  kane nënshkruar anëtaret  M.B. dhe  K.K.,  çka 

vërtetohet nga nënshkrimet  e tyre,  e te  cilën gjë  te  njëjtit nuk e kane  mohuar  dhe në këtë 

mënyrë  i kane  mundësuar  operatorit  ekonomike fituesit te tenderit  që  ti behet  pagesa  sipas  

çmimit te  kontraktuar ne shumë prej  9.855€, ndërsa  i  akuzuari  A.B. edhe pse ka pasur  njohuri  

dhe  ka pasur cilësinë e   personit  zyrtare  si  depoist  ka tejkaluar   kompetencat  e tija  zyrtare  

nuk e ka përmbushur detyrën e tij,  dhe kështu qe  i ka pranuar  ne  depo   te  spitalit  uniformat  

nga dy  punëtoret  e   firmës  qe  i kane  kepur  uniformat  pa  kurrfarë  dokumenti  apo faturë  pa 

përpiluar  procesverbal  i  ka vendosur ne depo  i ka  sistemuar  dhe këto  uniforma  kane ndejtur  

ne  depo  pa  kurrfarë  dokumenti  fare  nuk  janë  regjistruar  për   tre  vite  gjersa  janë  

shpërndarë  punëtoreve nga ana e   komisionit  te  spitalit  me numër   protokollit  1252  te dt.  

28.06.2018, dhe ky  komision ka  konstatuar  se ne depo qendrore  te  spitalit  uniformat  e 

numëruar   janë  evidentuar  dhe shpërndare  punëtoreve  dhe  nuk  përputhet ne  sasinë e   

uniformave  te  parapare ne  kontratë  sipas  tenderit. Andaj i  njëjti ne mos veprim dhe mos  

lajmërime të  organeve   kompetente  i ka mundësuar  firmës  fituese  te tenderit qe  e  njëjta  te  

paguhet  edhe pse  nuk  janë  përmbushur  kontrata ne tërësi. I  njëjti te  gjitha këto veprime  i ka 

ndërmarrë sipas  urdhrave  te  Drejtorit te  Infermierisë  këtu te   akuzuarit S.N.. I  akuzuari  A.A.  

ne  cilësinë  e Drejtorit  ekzekutiv te  Spitalit ka shfrytëzuar  detyrën e tij zyrtare ka  tejkaluar  

kompetenca  e tija,  duke  nënshkruar  lejimin e  pagesave te  hollave  për blerjen e  uniformave  

edhe pse këto  uniforma nuk kane ardhur asnjëherë ne numër  te  plote dhe nuk kane ndërmarr  

asnjë  veprim qe te ndjek  operatorin  ekonomike  fituesin e  tenderit  për  furnizimin e  

uniformave edhe pse  i njëjti ka pasur  dijeni  qe  nuk është  përmbushur  kontrata por  i  njëjti ka  

formuar  komisionin  për pranimin e  mallit  duke ndikuar ne ta  qe te bëjnë  procesverbal  dhe  te 

shënojmë se  kontrata  është  përmbushur  dhe  i  njëjti  ka nënshkruar  urdhër  për  pagesë me d 

t.  24.12.2014,  me  q rast  firmës  operatorit  ekonomike  El. R.G. Prishtinë,  janë paguar   mjete 

ne shume prej  9.855.oo€.  
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 Kjo  gjendje  faktike  është  vërtetuar  dhe ne baze te  kontratës  3191  te dt. 17.12.2014,  

e  lidhur  ne  mes  te  spitalit  Rajonal “ I.G.” ne Gjakove, te cilën e përfaqëson  Drejtori  

Ekzekutiv  A.A.  dhe  N.SH. El. R.G. Prishtinë  te  cilën e  përfaqëson  pronarja  M.Sh.- K.,  e   

cila  kontratë  nuk është  përmbushur  sipas  kushteve te  kontratës,  edhe  për kundër kësaj  

operatori  ekonomike  është paguar  pa  e  përmbushur   kontratën  sigurimin e  uniformave  por 

te njëjtën pjesërisht  e kane  realizuar  dhe  për te gjitha këto  te gjithë te  akuzuarit  kanë pasur  

dijeni qe  kontrata nuk është  përmbushur  dhe të njëjtit nuk kane ndërmarrë veprimet e  duhura  

qe te  shkëpusin  kontratën  por  Drejtori  Ekzekutiv  pasi qe është ngritur  akuza  ndaj tij dhe 

personave tjerë ka urdhëruar shërbimin juridik qe  te  ushtrojnë padi  ndaj  operatorit  ekonomik 

qe ka  fituar  tenderin për   kompensim dëmit  pranë Gjykatës  Themelore në  Prishtinë, -

Departamenti  për  Çeshtje ekonomike.  

Andaj  Gjykata  ka hedhur  poshtë mbrojtjen e  të  akuzuarve  se  qëllimi i tyre  nuk ka 

qene  përfitimi i dobisë  pasurore për vete,  por këto veprime  i kanë bërë me qellim qe te mos 

humbin mjetë  dhe se  mbrojtja e te  akuzuarve  është ne  kundërshtim me provat e  administruara  

nga  se ne rastin  konkrete  janë bërë shkelje  ligjore nga  anëtarët  e  komisionit  për pranim te  

mallit, ku kanë  konstatuar se  operatori  ekonomik i ka  përmbushur  kontratën dhe  këto 

veprime  janë  bere me dijeni te  Drejtorit  Ekzekutiv  dhe sugjerimin e tij  e  kjo është  vërtetuar  

edhe nga mbrojtja e të  akuzuarës  M.M. dhe  M.B.,  po ashtu  Gjykata  ka hedhur  poshtë 

mbrojtjen e te   akuzuarit  S.N.  i cili  ka deklaruar  ne mbrojtje te tij se   nuk ka ushtruar  ndikim  

te  depoisti   A.B. nga se  i njëjti  ne mbrojtje te vete  ka deklaruar se  këtu  i  akuzuari S.N.  i ka 

urdhëruar  te  akuzuarit  A.B.   qe ti pranoi  uniformat  dhe  i ka thëne  se  pjesa tjetër  do te  vije 

me vonë,   po ashtu Gjykata  ka hedhur  poshtë  mbrojtjen e te  akuzuarit  A.A.,  nga se  mbrojtja  

e tij është ne  kundërshtim me  provat e  administruara si dhe  mbrojtjen e te  akuzuarve  M.M. 

dhe M.B., te cilët  kane deklaruar se  te  njëjtit janë  urdhëruar qe të  përpilojnë  procesverbal  

kinse  pranimin e  mallit ne  tërësi, sipas   kontratës  dhe  kinse   kane  pranuar  numrin e  plote te  

uniformave   kinse kanë pranuar  faturën  nr. 23/14 te dt.  24.12.2014,   te  firmës  fituese El. 

R.G. Prishtinë,  ku  është  shënuar  uniforma  komplet  433  copë  çmimi   22.50€,  shuma e  

përgjithshëm  prej  9.855€. Po  ashtu  nga  urdhër  blerje   te dt. 24.12.2014,  ne  procesverbal  

është  konstatuar  pranimi i mallit është bërë ne  baze te  kontratës  te dt. 17.12.2014,   ku është 

nënshkruar  nga këtu e   akuzuara  M.M. dhe  i  akuzuari A.A.,  me dt.  24.12.2014,  firmës  

fituese  i është  paguar në tërësi  shuma e  mjeteve  sipas  kontratës  pa  u pranuar  malli ne  

tërësi, andaj  për te gjitha këto veprime  te  akuzuarit kanë qene në dijeni  dhe sipas  vlerësimit te  

trupit Gjykuese  janë  marrë me dashje te   akuzuarve  ku  i është  mundësuar  firmës  pagesa  e 

mjeteve  dhe   përfitim  te  kundër  ligjshëm  pasuror,  andaj ne  veprimet  e te   akuzuarve  M.M., 

M.B. dhe  K.K.  formohen te  gjitha elemente  e veprës penale  falsifikimi i dokumentit  zyrtare 

nga neni  434  prg 1  si bashke kryes  lidhur me nenin 31  te  KPRK-se,  ne veprime  e te   

akuzuarit  A.B.dhe  A.A.  veprës penale  keqpërdorimi  i  pozitës   apo autoritetit  zyrtare nga 

neni 422 prg 1 te  KPRK-se,  si dhe ne veprimet  e te   akuzuarit S.N. te  veprës penale  ushtrimi i 

ndikimit nga neni  431  prg 1  te  KPRK-se,  dhe se  te njëjtit janë  penalisht përgjegjës.  

Me rastin  e matjes se  dënimit  ndaj te   akuzuarve  duke  u bazuar ne nenin  73, 74,   te  

KPRK-se,  që ndikojnë ne  llojin dhe  lartësinë e dënimit  Trupi  Gjykuese si  rrethanë  lehtësuese  

për te  akuzuarit  ka marrë  parasysh  sjelljen  korrekte  te  tyre  gjate gjithë procedurës penale, 

janë mbajtës  te vetëm te  familjes  e  akuzuara  e  pare  është nëne  e dy  fëmijëve, te moshës së 

mitur,  gjendjen e tyre  ekonomike nga  koha  e kryerjes se  veprës penale ka kaluar  koha mbi 



 Numri i lëndës: 2018:043031 
 Datë: 22.02.2019 
 Numri i dokumentit: 00230296 
 

15 (15)  

   
2
0
1
8
:0
4
3
0
3
2

 

katër  vite,  andaj  Trupi Gjykuese  te  akuzuarve  u ka shqiptuar  dënime  me burgim  et e  cilat  

dënime  nuk  do te  ekzekutohen  po qe se te  akuzuarit  ne  kohen e  verifikimit  nuk  kryen 

ndonjë vepër tjetër penale,   me shprese  dhe  bindje  se  dënimet e  shqiptuara  janë ne  harmoni  

me peshën e veprës penale  shkallen e  përgjegjësisë  se te  akuzuarve  dhe  me dënimet  e 

shqiptuara dot e  arrihet qëllimi i dënimit  i parapare me nenin  41  te  KPRK-se,   i cili  konsiston 

me parandalimin e te  akuzuarve nga  kryerja  e veprës penale ne te  ardhmen dhe te beje  

rehabilitimin  e tyre  te  parandaloj personat tjerë nga  kryerja e veprave penale  dhe te  shpreh  

Gjykimin shoqëror  për veprën penale, ngritjen morale dhe  forcimin e  detyrimit për respektim te  

Ligjit.  

 

 

 

 

Vendimi  mbi udhëzimin  e te  dëmtuarës që kërkesën  pasurore  juridike  te  realizoje 

ne  kontest te rregullt  civil  bazohet ne dispozitat  e nënti 463  prg 3  te  KPPK-se.  

Vendimi për shpenzimet e procedurës penale është marr bazuar në nenin 450 par. 1 dhe 

2, nën par. 2.6 të KPP-së. 

 

Nga sa u tha më lart u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË,- Department  per Krime të Rënda  

PKR. nr. 36/2018  më date 22.02.2019 

 

 

Sekretarja juridike                                                              Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari 

  Bute Ramosaj                                                                                     Shaqir Zika  

 

 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afet prej 

15 ditësh, nga dita e marrjes së tij, Gjykatës së Apelit  në Prishtinë, nëpërmjet kësaj Gjykate.     

 

 

 


