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GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Krime të Rënda 

PKR nr. 253/2017 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti për Krime të Rënda me 

trupin gjykues në përbërje prej gjyqtarit Hamdi IBRAHIMI, si  kryetar i trupit gjykues, 

gjyqtarit Naser Foniqi dhe gjyqtares Violeta Namani  anëtarë të trupit gjykues me 

procesmbajtësen Lirije Berisha në çështjen penale kundër të  akuzuarit  H.E.për shkak të 

veprës penale:Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 të KPRK-së,i 

akuzuar nga Prokuroria Themelore në Prishtinë sipas aktakuzës PP.nr.152/2014 të 

dt.26.07.2017  pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor të mbajtur  në dt. 23.04.2019  të cilin 

kanë prezentuar prokurori i shtetit Feti Tunuzliu, i akuzuari dhe përfaqësuesi i të dëmtuarës 

Ministria e Shëndetësisë z. Sh.O., në datën 26.04.2019 muarr dhe të njëjtën ditë  publikisht 

shpalli  këtë: 

 

 

AKTGJYKIM 

 

 

I akuzuari H.E.nga i ati Sh. dhe nëna N. e gjinisë D. i lindur nëdatën ... në fshatin G. 

KK P. ku edhe jeton,shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës,me nr.personal ..., i 

martuar,baba i ... fëmijëve,ka të kryer Fakultetin e Farmaciës,i punësuarn në Agjencionin  për 

Produkte dhe Pajisje Medicinale me status të punëtorit të pezulluar nga puna me kompensim të 

ardhurave personale në lartësi prej 50% përkatësisht  360,00 € në muaj, në gjendje të mesme 

ekonomike, 

 

 

 Në bazë të nenit 364 par.1 nën par.1.3,  nenit 454 dhe 463  të KPP-së, 

 

 

 

LIROHET NGA AKUZA 

 

Sepse, 

            Sepse ,se në cilësinë e personit zyrtar, duke shfrytëzuar detyrën zyrtare nuk i ka 

përmbush detyrat zyrtare me çka ka dëmtuar buxhetin e Qeverisë së Republikës së Kosovës, 

ashtu që prej gushtit 2009 deri në shkurt 2012, si Kryeinspektor i IFPPM në Prishtinë nuk ka 

respektuar kompetencat ngapika 2 e Udhëzimit administrativ nr. 08/2009 të Inspektoratit 

Shëndetësor për Produkte dhe Pajisje Medicinale, duke mos mbikëqyr ekzekutimin e gjobave 

të shqiptuara nga inspektorët farmaceutikë, e të painkasuara nga qarkulluesit farmaceutikë-

barnatoret, depot farmaceutike dhe spitalet private të regjioneve të ndryshme të Kosovës dhe 

për pasojë i ka shkaktuar dëm buxhetit të Qeverisë së Kosovës në shumë prej 76.425,00 € 

  

- me këtë  kishte për të  kryer veprën penale Keqpërdorimi i detyrës zyrtare nga neni 422 

par.1 të KPRK-së. 
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Për arsye se gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk është provuar se i akuzuari ka kryer veprën 

penale për të cilën akuzohet. 

 

E dëmtuara Ministria e Shëndetësisë për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet 

në kontest të rregullt juridiko-civil. 

 

Shpenzimet e procedurës penale paguhen nga mjetet buxhetore. 

 

 

 

    Arsyetim 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë sipas aktakuzës PP.nr.152/2014 të dt. 26.07.2017 ( e 

pranuar në gjykatë në datën 28.07.2017) e ka akuzuar tani të akuzuarin H.E.për shkak të veprës 

penale Keqpërdorim i detyrës zyrtare nga neni 422 par.1 të KPRK-së. 

 

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar-Ministrisë së Shëndetësisë, ka paraqit kërkesë 

pasurore-juridike në lartësi prej  76.425,00 €  

 

Prokurori i shtetit deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor ka mbet pranë aktakuzës 

dhe i ka propozuar gjykatës që të akuzuarin ta shpall fajtor dhe ta dënoi sipas ligjit. 

 

Tani i akuzuari deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor nuk e ka pranuar fajësinë për 

veprën penale për të cilën është akuzuar. 

 

 Kjo gjykatë caktoi shqyrtimin gjyqësor në të cilin në bazë të nenit 7 par.1 dhe 2 të 

KPP-së  me vëmendje dhe përkushtim maksimal,profesional dhe me përkujdesje të njëjtë 

vërtetoi faktet  kundër tani të akuzuarit dhe ato që i shkojnë në favor,i mundësoi prokurorit të 

që të prezentoi provat me të cilat do të vërtetonte se tani i akuzuari ka kryer veprën penale për 

të cilën e akuzon por edhe prova të cilat do të ishin në favor të tani të akuzuarit, sikurse që 

edhe  të akuzuarit i mundësoi shfrytëzimin e të gjitha fakteve dhe provave që janë në favor të 

tij, saktësisht dhe tërësisht vërtetoi faktet të cilat janë të rëndësishme për marrjen e vendimit të 

ligjshëm. 

  

 Në shqyrtimin gjyqësor prokurori i shtetit janë propozuar,prezentuar-paraqitur dhe janë 

administruar këto prova:Prokurori i shtetit ka propozuar dhe janë dëgjuar dëshmitarët-

inspektorët R.M. dhe B.R.ndërsa i akuzuari ka prezentuar-paraqit dhe janë administruar provat 

materiale:1.Informata e Bordit të Ankesave të AKPM nr. 191 e dt. 16.02.2012, 2.Shkresa e 

Bordit të AKPM me nr. 2434 dt.28.12.2012, dhe 3.Shkresa e Bordit të AKPM nr. 055/1 dt. 

29.01.2013. 

 

 Kjo gjykatë konsideron se gjatë shqyrtimit gjyqësor prokurori i shtetit nuk ka 

prezentuar-paraqit asnjë provë të vetme me të cilën do të  vërtetohej se tani i  akuzuari ka kryer 

veprën penale për të cilën është akuzuar. 

 

 Dëshmitari R.M.përndryshe inspektor në IFPPM -AKPM,gjatë shqyrtimit gjyqësor, veç 

tjerash ka deklaruar se: “:..tani të akuzuarin e njoh që nga viti 2003.  Aktualisht punoj në MSH 

në pozitën e inspektorit për kontrollimin e barnave, ku një kohë ka punuar edhe H.E.i cili ka 

qenë drejtor i Inspektoratit. Për punën time unë i kam dhënë përgjegjësi drejtorit të 

Inspektoratit. Për një kohë drejtor i Inspektoratit ka qenë H.E.. Unë si inspektor kam kryer 

këto punë:  kontrollën e produkteve dhe pajisjeve medicinale, kontrollën e subjekteve të 

licentuara siq janë prodhuesit, qarkulluesit me shumicë dhe pakicë të produkteve dhe pajisjeve 

medicinale. Unë si inspektor kam shqiptuar gjoba në cilësinë e pjesëtarit të ekipës së 
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inspektorëve po ashtu dy vetave u kam shqiptuar gjoba me rastin e kontrollimit të subjekteve. 

Me rastin e daljes në kotnrollim unë si inspektor jam furnizuar me formual të procesvrbaleve  

dhe blloka-paragon ku shkruhen gjobat – lartësia e tyre , ai paragon bllok ka poseduar një 

numër serik, dhe në fund ka pas të shenuar edhe llogarinë ku është dashtë që të bëhet pagesa 

në emër të gjobës së shqiptuar. Dhe ne e kemi pas për obligim që të ruajmë procesverbalin, ta 

ruajmë paragon bllokun dhe të njejtat t’ i dorëzojmë te administratorja e Inspektoratit dhe 

pastaj janë menaxhuar nga Inspektorati. Por, nuk ka pas arhivë ku do të kishim mundësi që ta 

deponojmë lëndën ndëshkuese. Dhe sa e di deri në vitin 2014 i gjithë autoriteti i ndëshkimit ka 

qenë procesverbali dhe paragon blloku. Por sikruse thashë këto dokumente nuk kanë qenë të 

arhivuara në AKPPM por janë ruajtur tek administratorja, pa ndonjë protokol specifik për 

dorëzim pranim dhe është informuar drejtori i Inspektoratit për punën e kryer. Drejtori i 

inspektoratit është njoftuar me raport për punët e kryera. Unë nuk mund të deklarohem se kush 

e kishte për obligim që të kujdeset më tutje për inkasimin e gjobave , shpesh në inspektorat 

është fol për rastet e tilla, ku drejtori i inspektoratit ka kërkuar nga administratorja me sa e di 

unë edhe unë kam pas memo në postën elektronike përmes CC dy apo tri herë ...ka kërkuar të 

pregaditet dosja për gjobat e shqiptuara sipas paragon bllokave...sipas legjislacionit atëherë 

në fuqi ka qene e precizuar vetëm lartësia e gjobës për parregullësinë e konstatuar kurse nuk 

ka pas ndonjë procedurë apo Rregullore as të brendëshme aq sa di unë të cilës i është dashtë t’ 

i referohemi gjatë shqiptimit dhe menaxhimit të gjobave. Edhe pas ardhjes së tani të akuzuarit 

në pozitën e drejtorit të inspektorati ka vazhduar e njejta praktik ...lidhur me gjobat dhe unë 

nuk kam qenë asnjëherë i informuar as për gjobën time që kam shqiptuar a është inkasuar. 

Janë hartuar raportet tre apo gjashtë mujore nga sektori financiar i Ministrisë së shëndetësisë 

sipas të cilave është shiquar se cilat gjoba janë të paguara cilat jo, tani i akuzuari nga unë 

asnjëherë nuk ka kërkruar që ndonjë subjekti të i hiqet ndonjë gjobë e shqiptuar. Sa i përket 

inspektorëve tjerë unë nuk e di. Neve si inspektor asgjë nuk na ka mbrojt e as na kanë 

përkrahur në realizimin e gjobave të shqiptuara, ne kemi tentuar që të aplikojmë mbylljen e 

subjektit por ka realizuar se është veprim antiligjor sepse nuk kishte definuar procedura për 

veprimin e dytë pas veprimit të parë.....sa i përket procedura që aplikoheshin në inspektorat  

deri në vitin 2014 është aplikuar vetëm një udhëzim administrativ dhe deri në atë kohë nuk 

kemi pas ndonjë procedurë të caktuar për veprimin tonë si inspektor në terren. E di që tani i 

akuzuari ka kërkuar prej neve që të pregadisim dokumentacionin e denimeve që të dorëzohet 

në zyren ligjore për arsye se zyrja ligjore trajtonte edhe ankesat për shkallën e dytë edhe pse 

ne në procesverbalin mbi shqiptimin e gjobave nuk ka pas rubrikë ku shkruhej as afati i 

ankesave, dhe kështu ne e ndienim veten edhe si ekzekutues, dhe krejt kjo gjendje ka zgjat 

derisa ka ardhur z. H.M. i cili fillimisht na ka ndihmuar në hartimin e vendimeve me afate 

kohore... Sa i përket inkasimit të gjobave kishte palë të përgjegjëshme që kanë vepruar sipas 

atyre paragon bllokave. Nuk ka pas person të caktuar për menaxhimin e gjobave të shqiptuara 

sa i përket inkasimit përveq evidencave personale. Nuk ka pas person nga Ministria e 

shëndetësisë të caktuar që të shkoj tek pala dhe të kërkoi të paguaj gjobën. Deri në vitin 2013 

ne kemi punuar vetëm sipas Ligjit mbi produketet medicinale dhe një udhëzimi administrativ 

për qarkulluesit me pakicë....i akuzuari në fushëveprimin e tij nuk ka pas për obligim që të 

ndërmerr masat e ..” 

 

 Dëshmitari B.R.,përndryshe inspektor në IFPPM-AKPM,gjatë shqyrtimit gjyqësor veç 

tjerash ka deklaruar se: “...jam i punësuar në IFPPM prej vitit 2006.gjithnjë në pozitën e 

isnpektorit. Si inspektor ne inspektorjmë produktet nga pamja e jashtme, isnpektimin e këtyre 

produketeve e bëjmë tek operatorët me shumicë dhe pakicë. Kemi shqiptuar edhe gjoba me 

rastin e inspektimit. Si inspektor në atë kohë kemi vuajtur për legjislacion sepse kishim një 

legjislacion ku kishte mjaft zbraztsira kur udhëzimet aministrative u ndrojshin sipas 

interessave ku asnjëherë nuk ka pas vendime për shiqptimet e gjobave përveq procesverbaleve. 

Ne më vonë e kemi pa se ajo formë e të vepruarit me procesveraleve për shqiptimin e gjobave 

nuk ishte e mirë, sekpse ndoshta është dashtë që procedura e ekzekutimit të përcaktohet nga 

kabineti apo organet tjera. Unë si inspektor nuk jam marrë me ekzekutimin e gjobave nuk ka 

pas procedurë për mbikqyrjen e ekzekutimit të gjobave. Unë nuk jam në dijeni se a e ka 

përcjellë dikush fazën e inkasimit të gjobave të shqiptuara. Tani saktëissht nuk më kujtohet se 
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kush ka qenë kryeinspektor gjatë viteve 2009-2012 por mund të ketë qenë tani i akuzuari 

H.E.. Si inspektor i kam raportuar kryeinspektorit në baza ditore ose javore. Lidhur me 

ankesat për gjobat e shqiptuara nuk e di se kush ka vendosur. Ky vakuum i ligjit ka vazhduar 

deir në vitin 2014 por edhe tani kemi telashe. Nuk kishte as për neve si isnpektora ndonjë 

udhëzim adminstrativ. Nuk ka qenë në kompetencën tonë që të interesohemi se a po inkasohen 

gjobat ose jo....kur kemi shqiptuar gjoba ne nuk kemi caktuar afat për gjobat e shqiptuara 

sepse nuk ka pas bazë ligjore.....me përgjegjësi të  plotë deklaroj se tani i akuzuari asnjëherë 

nuk ka kërkuar lirimin nga detyrimi për pagesën me gjobë të ndonjë subjekti. Nuk ka pas 

asnjëherë rast që ne si inspektor që i kemi shqiptuar gjobë dhe të kërkojmë nga ai që të paguaj 

gjobën....tani i akuzuari asnjëherë nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim me të cilin do të kishte 

ndikuar në mos inkasimin e gjobave të shqiptuara....në periudhën kohore 2009-2012 nuk ka 

pas tjetër vendim për inkasimin e borxhit përveq paragon bllokut. Ne nuk kemi pas asnjë 

detyrimpër të u kujdes në inkasimin e gjobave të shqiptuara...” 

 

 Sipas Informatës së Bordit të ankesave të AKPM me nr.191 dt. 16.02.2012 rezulton se : 

“ Bordi i Ankesave me datën 31.01.2012 filloi shqyrtimin e ankesave të atyre subjekteve 

juridike.Në takim u konstatua se ankesat ishin të adresuara kundër shqiptimit të gjobave të 

inspektorëve të Inspektoratit Shëndetësor ( Farmaceutik) për Produkte dhe Pajisje Medicinale 

(IFPPM) të Ministrisë së Shëndetësisë. Kryesisht praktikë e Inspektorëve të këtij 

Inspektorati,me rastin e shqiptimit të gjobave dhe masave tjera ( mbyllja e laboratorit)  bëhet 

në bazë të një konstatimi me procesverbal të shkruar me dorë dhe në të shumtën e rasteve i pa 

lexueshëm,pastaj me faturë me nr serik dhe llogari bankare në emër të Ministrisë së 

Shëndetësisë –Agjencionit për Produkete Medicinale,në emër të participimit ( jo gjobë) me një 

përshkrim vetëm të nenit dhe titullin e ligjit ( në të shumtën e rasteve jo të saktë)....Në asnjërën 

prej lëndëve të sipërshënuara,inspektorët e inspektoratit të sipërshënuar nuk kanë marrë 

vendim,veprime këto në kundërshtim me dispozitat e  nenit 1 par.1.1 dhe 2 par.1 pika 3 të 

Ligjit nr.02/L-28 për Procedurën Administrative...këto veprime pamundësojnë aplikimin 

eankimit admimistrativ..Këto veprime të inspektorëve të Inspektoratit për Produkte dhe Pajisje 

Medicinale janë në kundërshtim edhe me dispozitat e nenit 39 ( gjobat) par.1 dhe 2 të Ligjit 

për Produkte dhe Pajisje Medicinale ( Ligjit Nr.03/L-188) për faktin se  shkeljet e 

dispozitavetë ligjit të sipërshënuar janë objekt i gjobave dhe ndëshkimeve,mirëpo Inspektorati 

(jo inspektori) me vetiniciativë ose me kërkesë të AKPM-së për veprime të paligjshme ndaj 

personave fizik dhe juridik do të inicio procedurë civile,delikte ekonomike apo penale  ose 

aplikim i ndalesës apsolute për operim në lëmin qëmbulon ky ligj.Normat e sipërshënuar, 

kanëlogjikën juridike, për faktin segjobat e parapara për mos aplikim të normave të Ligjit për 

Produkte dhe Pajisje Medicinale janë të parapara prej 1500€ deri në 100.000€ andaj 

shqiptimi i këtyre gjobave nga inspektorët e Inspektoratit për Produkte dhe Pajisje Medicinale 

pos që nuk është në pajtim me këto norma,paraqet edhe ngarkesë tej mase për inspektorët e 

këtij inspektorati...Kjo gjendje u debatua edhe me inspektorinë IFPPM-së z.Basri Rexha i cili 

na informoi se një praktikë e tillë udhëhiqet nga të  gjithë inspektorët e këtij inspektorati.Bordi 

kërkoi që procesverbalet e shkruara me dorë të sillen në formën elektronike të lexueshme,palët 

ti jepet mundësia e ankesës në procesverbal në pajtim me dispozitat  e Ligjit të procedurës 

administrative,palës me vendim ti urdhërohetevitimi i të metave të konstatuara në pajtim me 

dispozitat e Ligjit nr. 03/L-188 për Produkte dhe Pajisje Medicinale ta inicoj procedurën 

civile,penale,delikte ekonomiek etj...Me datën 7.02.2012 u përfundua pjesa e mbetur e lëndëve 

(ankesave)Në këtë takim kjo gjendje u diskutua edhe me drejtorion e zyrës ligjore të AKPM-së 

dhe me kryeinspektorin z.Haki Ejupi.Në këtë takim u arrit pajtimi i plotë që pasi që Ligji 03/L-

188 është në procedurë të plotësim ndryshimit atëherë neni 37 paragragi 7 të ndryshohet 

përkatësisht të harmonizohet me dispozitat e nenit 9 të këtij ligji sepse këto norma bien ndesh 

me veti....Në takimin e mbajtur në datën 15.02.2012 ...bordi  i ankesave vendosi që ...ti 

raportoi Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës së Kosovës dhe drejtorion e AKPP duke u 

propozuar që ...të ndërmirren këto masa: Të ndryshohet dhe plotësohet Ligji nrë 03/L-188 për 

Produkte dhe Pajisje Medicinale duke rregulluar përkatësisht respektuar parimin e 

dyshkallshmërisë  respektivisht ankesat e parashtruara kundër veprimeve të inspektorëve të 

IFPPM-së ti drejtohen Bordit të Ankesave (neni 37,paragrafi 7 i Ligjit...Sa më parë Ministria e 
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Shëndetësisë të ndryshoi dhe plotësoi respektivisht ta harmonizoi Udhëzimin Administrativ 

Nr.08/2009 për ISHPPM duke përcaktuar që me rastin e kontrollimit inspektues.në veçanti 

qartë të përcaktohet: a)në vendin e ngjarjes të hartohet procesverbali i cili duhet ti lexohet 

palës përkatësisht subjektiut të kontrolluar duke ju përshkruar edhe opinionet e subjektit që 

kontrollohet,b)palës ti lihet mundësia e të drejtës së ankesës në procesverbal,c)subjektit të 

kontrolluar me vendim ti urdhërohet evitimi i të metave të kontestuara,d)përkitazi me shkeljet e 

bëra në pajtim me dispoziat pozitive të iniciohet procedura adekuate ( penale,.delikte 

ekonomike,kundërvajtje) duke detajizaur shqiptimin e dënimeve ( gjobabe) mandatorë ( 

lartësia e këtij dënimi dhe procedurat e shqiptimit), e)në vendim palës i jepet mjeti juridik 

përkatësisht e drejtae ankesës duke përcaktuar afatin dhe organin të cilit i drejtohet (Bordit 

për Ankesa). 

 

 Shkesat e Bordit Drejtues me nr.2434 dt.28.12.2012 dhe ajo me nr.055 dt.29.01.2013 i 

referohet periudhës për të cilën nuk akuzohet tani i akuzuari,përkatësisht lidhur me veprimet në 

inkasimin e gjobave të shqiptuar nga insepktorët për periudhën kohore pas muajit Shkurt 

2012,prandaj nuk janë objekt i vlerësimit nga gjykata dhe ky aktgjykim nuk mbështet në këto 

prova. 

 

 Kjo gjykatë konsideron se  gjatë shqyrtimit gjyqësor me provat e prezentuara nga 

prokurori i shtetit nuk është arrit që të provohet se tani i akuzuari ka kryer veprën penale për të 

cilën është akuzuar për arsye se: 

 

 Sipas deklaratës së dëshmitarëve R.M. dhe B.R.,përndryshe inspektor në AKPP dhe 

zyrtar që kanë shqiptuar gjoba për të cilat akuzohet tani i akuzuari se nuk ka mbikëqyr 

ekzekutimin e tyre, vërtetohet se në kohën për të cilën akuzohet tani i akuzuari me rastin e 

shqiptimit të gjobave ishin përdor të ashtuquajturit “paragon blloka” në të cilët inspektorët 

shënon shumën që një subjekt i cili i ishte nënshtruar kontrolles duhej të paguante dhe numrin 

e llogarisë.Sipas këtyre “ paragon bllokave” subjektit të gjobitur nuk i epej e drejta në ankesë, 

dhe nuk parashihej ndonjë mënyrë  se si do të inkasohej kjo gjobë në rast se subjekti nuk e 

paguante.Gjithnjë sipas deklaratave të këtyre dëshmitarëve vërtetohet se me rastin e shqiptimit 

të  gjobave në “ paragon bllok” nuk merrej asnjë vendim me të cilin do të përcaktoheshin 

obligimet dhe të drejtat e subjektit të cilit i ishte shqiptuar gjoba. Po sipas deklaratave të këtyre 

dëshmitarëve vërtetohet se tani i akuzuari në asnjë rast nuk kishte kërkuar nga  inspektorët që 

ndonjë subjekti  të cilit i ishte shqiptuar gjoba  ajo gjobë ti hiqej,përkatësisht të lirohej nga 

detyrimi. Deklaratat e këtyre dëshmitarëve si në prokurori ashtu edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor 

kanë qenë tërësisht në favor të mbrojtjes së tani të akuzuarit. Tani i akuzuari nuk ishe në 

posedim të vendimeve për shqiptimin e gjobave për ekzekutimin e të cilave duhej të ishte 

kujdesur.Prandaj të bazuarit e aktakuzës në deklaratat e këtyre dëshmitarëve rezulton të jetë  

interpretim i gabuar i dëshmisë së këtyre dëshmitarëve që i kanë dhënë si para prokurorit të 

shtetit ashtu edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor. 

 

 Sipas shkresës së Bordit të ankesave të  AKPM me nr.191 dt. 16.02.2012,veç tjerash 

vërtetohet se veprimet e inspektorëve të AKPM-së  deri në muajin Shkurt 2009 me rastin e 

shqiptimit të gjobave ndaj subjekteve që i kontrollonin ishin veprime në kundërshtim me ligj 

dhe si të tilla kërkohej që të ndaloheshin. Kjo për arsye se Bordi i ankesave shprehimisht kishte 

konstatuar se : “Këto veprime të inspektorëve të Inspektoratit për Produkte dhe Pajisje 

Medicinale janë në kundërshtim edhe me dispozitat e nenit 39( gjobat) par.1 dhe 2 të Ligjit 

për Produkte dhe Pajisje Medicinale ( Ligjit Nr.03/L-188) për faktin se  shkeljet e 

dispozitavetë ligjit të sipërshënuar janë objekt i gjobave dhe ndëshkimeve,mirëpo 

Inspektorati (jo inspektori) me vetiniciativë ose me kërkesë të AKPM-së për veprime të 

paligjshme ndaj personave fizik dhe juridik do të inicio procedurë civile, delikte ekonomike 

apo penale  ose aplikim i ndalesës absolute për operim në lëmin që mbulon ky ligj... 

shqiptimi i këtyre gjobave nga inspektorët e Inspektoratit për Produkte dhe Pajisje 

Medicinale pos që nuk është në pajtim me këto norma, paraqet edhe ngarkesë tej mase për 

inspektorët e këtij inspektorati...” 
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 Për më tepër, Bordi i ankesave në shkresën me nr. 191 dt. 16.02.2012 kishte 

konstatuar se inspektoret në periudhën kohore për të cilën akuzohet tani i akuzuari  me rastin e  

kontrollimit të subjekteve në paragon bllok kishin shënuar shumën që ky subjekt duhej të 

paguante duke e konsideruar si participim për Ministrinë e  Shëndetësisë me shënimin: “.në 

emër tëparticipoimit ( jo gjobë). 

 

 Tani i akuzuari,akuzohet se : “ në cilësinë e personit zyrtar ... prej Gushtit 2009 deri në 

Shkurt 2012  si kryeinspektor i IFPPM-së nuk ka respektuar kompetencat nga pika 2 e 

Udhëzimit Administrativ nr.08/2009 të ISHPPM duke mos mbikëqyrë ekzekutimin e gjobave 

të shqiptuara nga inspektorët farmaceutikë ..” 

 

   Gjatë shqyrtimit gjyqësor  gjykatës nuk është paraqit asnjë provë me të cilën do të 

vërtetohej se tani i akuzuari ka dështuar në  mbikëqyrjen e ekzekutimit të gjobave të shqiptuara 

nga inspektorët farmaceutikë në nivelin që ky mos veprim të konsumonte elementet e  veprës 

penale  të keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Për më tepër mënyra se si kishin vepruar 

inspektoret farmaceutikë brenda peridhës kohore për të cilën akuzohet tani i akuzuari  rezulton 

se ishte mënyrë krejtësisht në kundërshtim me rregullat e përcaktuara për atë kohë,dhe mbi 

bazëmn e këtyre   veprime si të kundërligjshme asnjë organ më tutje nuk duhej të vepronte. 

Këtë mënyrë të kundërligjshme të veprimit e kishte konstatuar  edhe Bordi i ankesave me 

shkresën  nr.191 dt.16.02.2o12. 

 

 Sipas Udhëzimit Administrativ nr.08/2009,kryeinspektori i IFMMM : “Mbikëqyrë 

ekzekutimin e Vendimeve që kanë të bëjnë me shkeljet ligjore”. Ky udhëzim administrativ nuk 

përcakton se kryeinspektori i IFMM ka për obligim që të kujdesej për  ekzekutimin e  gjobave 

të shqiptuara nga inspektorët farmaceutik sipas “paragon bllokave”  gjoba këto ndaj të cilave 

subjektet e gjobitua nuk kishin mundësinë e kundërshtimit,përkatësisht nuk e kishin të drejtën 

e ankesës. 

 

 Nëse tani i akuzuari do të duhej të përgjigjej për veprimet apo mos veprimet e tija si 

person zyrtar në lidhje me gjobat e shqiptuara nga inspektorët farmaceutikë atëherë kjo 

përgjegjësi mund të ishte kërkuar në nivelin e përgjegjësive të tija për ndërmarrjen e veprimeve 

për të parandaluar këto veprime të pa arsyeshme  dhe në kundërshtim me rregullativën ligjore 

në fuqi  për atë kohë, të inspektorëve farmaceutikë me rastin e shqiptimit të gjobave,kur ishin 

përdor të ashtuquajturit “paragon blloka” pa të drejtë ankese,dhe për më tepër duke  caktuar jo 

gjoba por “në emër të participimit”.Se a ishte kjo detyrë-obligim i tani të akuzuarit apo e 

ndonjë subjekti tjetër brenda Ministrisë së Shëndetësisë, sikurse që është  Zyra ligjore apo 

departamenti tjetër, kjo nuk është çështje me të cilën duhet të merret kjo gjykatë në këtë 

procedurë penale. 

 

 Kjo gjykatë ,konform nenit 361 të KPP-së me ndërgjegje vlerësoi çdo provë një nga një 

dhe në lidhje me provat tjera dhe në bazë zë vlerësimit të tillë  ka nxjerr përfundimin se  nuk 

është provuar se tani i akuzuari me veprimet apo  mos veprimet e tija për të cilat do të ishte i 

detyruar që ti ndërmerrte të ketë  kryer veprën penale:Keqpërdorim i detyrës zartare nga neni 

422 par.1 të KPRK-së. 

 

 Konform nenit 361 par.1 të KPP-së,: “Gjykata e bazon aktgjykimin vetëm në fakte dhe 

provat e proceduara në shqyrtimin gjyqësor.” 

 

 Sikurse u tha më lartë, gjatë shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale si prova për të 

vërtetuar gjendjen faktike janë propozuar,paraqitur dhe administruar nga prokurori i shtetit 

dëgjimi i dy dëshmitarëve-inspektor faramaceutik dëshmia e të cilëve ka rezultuar të jetë 

krejtësisht në favor të tani të akuzuarit-dhe dëshmitë e të akuzuarit-shkresa e Bordit të 

ankesave të AKPM-së me të cilën konfirmohet se inspektorët farmaceutik nuk kishin nxjerr 

vendime që mund të ekzekutoheshin e për çka përgjegjësinë do ta kishte tani i akuzuari. 
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Prandaj kjo gjykatë konsideron se nuk është arrit që të provohet se tani i akuzuari ka 

kryer veprën penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare nga neni 422 par.1 të KPRK-së,dhe 

vendosi që tani  i akuzuari të lirohet nga akuza. 

 

 E dëmtuara  Ministria e Shëndetësisë në lidhje me kërkesën pasurore juridike është 

udhëzuar në kontest të rregullt juridiko-civil konform nenit 463 të KPP-së . 

 

Vendimi lidhur me shpenzimet e procedurës penale dhe të paushallit është marrë në 

bazë të  nenit  454 të KPP-së. 

 

  Për sa u tha më lartë  u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

   

GJYKATA THEMELORE  NË PRISHTINË 

Departamenti për Krime të Rënda 

PKR.nr.253/2017 dt.26.04.2019 

 

 

Procesmbajtësja:     Kryetari i trupit gjykues-gjyqtari 

Lirije Berisha      Hamdi IBRAHIMI 

 

 

 

 

 

 

KESHILLA JURIDIKE:Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesanë afatin prej 15 ditëve 

nga dita epranimit të aktgjykimit.Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit  në Prishtinë,nëpërmes 

të kësaj Gjykate. 

 


