3:09:05 MD Gjykata Gjykata e terhequr per vendim dhe si u kthye;
VENDOSI 1. Deklarimin fajtor te te pandehurit Nadir Çausholli per kryerjen e vepres penale te “Falsifikimit te dokumentave”
te parashikuar nga neni 186/2 i K.Penal dhe në bazë të kesaj dispozite denimin e tij me me 2 (dy) vjet burgim.
2. Deklarimin fajtor te te pandehurit Nadir Çausholli per kryerjen e vepres penale te « Mashtrimit » te parashikuar nga neni
143/2 i K.Penal dhe në bazë të kesaj dispozite denimin e tij me 3 (tre) vjet burgim.
3. Ne zbatim te nenit 55 te K.Penal ne bashkim te denimeve, denimin e te pandehurit Nadir Çausholli me 3 (tre) vjet
burgim.
4. Ne zbatim te nenit 406 te K.Pr.Penale i zbritet 1/3 e denimit, duke u denuar perfundimisht i pandehuri Nadir Çausholli me
2 (dy) vjet burgim.
5. Në zbatim të nenit 59 të K.Penal urdhërohet: - Pezullimi i ekzekutimit të dënimit me burgim, per pjesen e mbetur pa
vuajtur te denimit me burgim, duke filluar nga data e dhenies se ketij vendimi, - Vënia në provë e të dënuarit Nadir
Çausholli për një periudhë kohe prej 2 vjet e 6 muaj, me kusht qe gjate kohes se proves te mos kryeje veper tjeter penale.
- Gjate kohes se proves, i denuari Nadir Çausholli te mbaje kontakte me Zyren Vendore te Sherbimit te Proves Tirane.
6. Ne zbatim te neneve 60 e 61 te K.Penal, detyrohet i denuari Nadir Çausholli qe gjate kohes se proves: - t'i pergjigjet
thirrjeve dhe kerkesave te Zyres Vendore te Sherbimit te Proves Tirane; - te marre pelqimin ne Zyren Vendore te Sherbimit
te Proves Tirane per ndryshimin e vendbanimit. Ne mbeshtetje te nenit 389 te K.Pr.Penale deklarohet heqja e mases se
sigurimit personal “Arrest ne burg”, caktuar te pandehurit Nadir Çausholli me Vendimin Nr.3946 Akti, date 04/11/2015 te
Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane. · Urdherohet lirimi i menjehershem i te pandehurit Nadir Çausholli, nese ndaj tij nuk
zbatohet masa e sigurimit personal “arrest ne burg”, ose ndonje denim tjeter penal me burgim per vepra te tjera penale.
7. Deklarimin fajtor te te pandehurit Personit Juridik Omega Pharma GROUP sh.p.k. me NIPT L01529009P per kryerjen e
vepres penale te “Falsifikimit te dokumentave” te parashikuar nga neni 186/2 i K.Penal dhe ne baze te kesaj dispozite dhe
nenit 9 te Ligjit Nr. 9754 dt. 14.06.2007 denimin e tij me 4.000.000 ( kater milione) leke gjobe.
8. Deklarimin fajtor te te pandehurit Personit Juridik Omega Pharma GROUP sh.p.k me NIPT L01529009P, per kryerjen e
vepres penale te “Mashtrimit” te parashikuar nga neni 143/2 i K.Penal dhe ne baze te kesaj dispozite dhe nenit 9 te Ligjit
Nr. 9754 dt. 14.06.2007, denimin e tij me 2.000.000 (dy milione) leke gjobe.
9. Ne zbatim te nenit 55 te K.Penal, ne bashkim te denimeve denimin e te pandehurit Personit Juridik Omega Pharma
GROUP sh.p.k me 5.000.000 (pese milione) leke gjobe.
10. Ne zbatim te nenit 406 te K.Pr.Penale i zbritet 1/3 e denimit, duke u denuar perfundimisht i pandehuri Personi Juridik
Omega Pharma GROUP sh.p.k. me 3.333.333 (tre milion e treqind e tridhjete e tre mije e treqind e tridhjete e tre) leke
gjobe.
11. Gjoba te paguhet nga i pandehuri Personi Juridik Omega Pharma GROUP sh.p.k brenda 6 (gjashte) muajve nga dita e
marrjes se ketij Vendimi forme te prere.
12. Ne baze te nenit 18 te Ligjit Nr.9754 dt. 14.06.2007, Personi juridik Omega Pharma Group sh.p.k me NIPT L01529009P
ndalohet te ushtroje veprimtarine e tregtimit te barnave te rimbursueshme duke u ndaluar te lidhe Kontrate me Fondin e
Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor per nje periudhe prej 3 vjetesh.
13. Deklarimin fajtore te te pandehures Arjola Piperaj per vepren penale te “Falsifikimit te dokumentave” te parashikuar nga
neni 186/2 te K.Penal dhe në bazë të kesaj dispozite denimin e saj me 2 (dy) vjet burgim.
14. Ne zbatim te nenit 406 te K.Pr.Penale i zbritet 1/3 e denimit, duke u denuar perfundimisht e pandehura Arjola Piperaj
me me 1 (nje) vit e 4 (kater) muaj burgim.
15. Në zbatim të nenit 59 të K.Penal urdhërohet: 1. Pezullimi i ekzekutimit të dënimit me burgim. 2. Vënia në provë e të
dënuares Arjola Piperaj për një periudhë kohe prej 2 vjetesh, me kusht qe gjate kohes se proves te mos kryeje veper tjeter
penale. 3. Gjate kohes se proves, e denuara Arjola Piperaj te mbaje kontakte me Zyren Vendore te Sherbimit te Proves
Tirane.
16. Ne zbatim te neneve 60 e 61 te K.Penal, detyrohet e denuara Arjola Piperaj qe gjate kohes se proves: 1. t'i pergjigjet
thirrjeve dhe kerkesave te Zyres Vendore te Sherbimit te Proves Tirane; 2. te marre pelqimin ne Zyren Vendore te
Sherbimit te Proves Tirane per ndryshimin e vendbanimit. · Ne mbeshtetje te nenit 389 te K.Pr.Penale deklarohet heqja e
mases se sigurimit personal “Detyrim per paraqitje ne Policine Gjyqesore”, caktuar te pandehures Arjola Piperaj me

Vendimin respektiv gjyqesor ne funksion te ketij proçedimi.
17. Deklarimin fajtore te te pandehures Laureta Kushova per vepren penale te “Falsifikimit te dokumentave” te parashikuar
nga neni 186/2 i K.Penal dhe ne baze te kesaj dispozite denimin e saj me 6 (gjashte) muaj burgim.
18. Ne zbatim te nenit 406 te K.Pr.Penale i zbritet 1/3 e denimit, duke u denuar perfundimisht e pandehura Laureta
Kushova me 4 (kater) muaj burgim.
19. Në zbatim të nenit 59 të K.Penal urdhërohet: 1. Pezullimi i ekzekutimit të dënimit me burgim. 2. Vënia në provë e të
dënuares Laureta Kushova për një periudhë kohe prej 18 muajsh, me kusht qe gjate kohes se proves te mos kryeje veper
tjeter penale. 3. Gjate kohes se proves, e denuara Laureta Kushova te mbaje kontakte me Zyren Vendore te Sherbimit te
Proves Tirane.
20. Ne zbatim te neneve 60 e 61 te K.Penal, detyrohet e denuara Laureta Kushova qe gjate kohes se proves: - t'i pergjigjet
thirrjeve dhe kerkesave te Zyres Vendore te Sherbimit te Proves Tirane; - te marre pelqimin ne Zyren Vendore te Sherbimit
te Proves Tirane per ndryshimin e vendbanimit.
21. Deklarimin fajtore te te pandehures Blerina Qatja per vepren penale te “Falsifikimit te dokumentave” te parashikuar nga
neni 186/2 i K.Penal dhe në bazë të kesaj dispozite denimin e saj me 6 (gjashte) muaj burgim.
22. Ne zbatim te nenit 406 te K.Pr.Penale i zbritet 1/3 e denimit, duke u denuar perfundimisht e pandehura Blerina Qatja
me 4 (kater) muaj burgim.
23. Në zbatim të nenit 59 të K.Penal urdhërohet: - Pezullimi i ekzekutimit të dënimit me burgim. - Vënia në provë e të
dënuares Blerina Qatja për një periudhë kohe prej 2 vjetesh, me kusht qe gjate kohes se proves te mos kryeje veper tjeter
penale. - Gjate kohes se proves, e denuara Blerina Qatja te mbaje kontakte me Zyren Vendore te Sherbimit te Proves
Tirane.
24. Ne zbatim te neneve 60 e 61 te K.Penal, detyrohet e denuara Blerina Qatja qe gjate kohes se proves: - t'i pergjigjet
thirrjeve dhe kerkesave te Zyres Vendore te Sherbimit te Proves Tirane; - te marre pelqimin ne Zyren Vendore te Sherbimit
te Proves Tirane per ndryshimin e vendbanimit.
25. Ne baze te nenit 190 te K.Pr.Penale, provat materiale te sekuestruara ne funksion te ketij proçedimi, e konkretisht
aparatet celulare si dhe kompjuterat e sekuestruar sipas Procesverbalit te dates 22.07.2015 (te administruar ne Vol.24 fq.
228 e Fashikullit) te cilat jane lene ne ruajtje prane Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Tirane, t'i kthehen subjektit Omega
Pharma Group sh.p.k.
26. Shpenzimet proçeduriale te parapaguara nga shteti ne fazen e hetimeve paraprake ne shumen 600.000 leke si dhe ato
te gjykimit i ngarkohen solidarisht te pandehurve.
27. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Tirane brenda 10 ditëve duke filluar ky afat nga dita e
nesërme e shpalljes së ketij vendimi. U shpall në Tirane sot më datë 27/07/2016. SEKRETARE GJYQTARE ELISABETA
TUSHA TEREZA LANI (MERKAJ)

Kohëzgjatja e çështjes

Kohëzgjatja e çështjes e krahasuar me kohëzgjatjen mesatare të çështjeve me të njëjtin objekt . Për vitin aktual mesatarja
është llogaritur me të dhënat e vitit paraardhës, dhe nqse nuk ka të dhëna ne vitin e mëparshëm për këtë lloj çështje
atëherë mesatarja llogaritet me të dhënat e të njëjtit vit.

Kronologjia e seancave (Gjithsej 5 seanca gjyqësore)

