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PKR.nr.03/2018 
NË EMËR TË POPULLIT 
 
GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË RËNDA, si 
gjykatë e shkallës së parë në përbërje nga Trupi Gjykues i përberë nga  gjyqtaret: Naime 
KRASNIQI Kryetarja e Trupi Gjykues dhe Valbona Musliu-Selimaj dhe Vesel Ismajli, 
anëtaret e Trupit Gjykues, me zyrtarin ligjor Dardan Hoxha në çështjen penale kundër të 
akuzuarve I.H.me Av. Ramiz Krasniqi dhe të akuzuarin S.C.me avokaten Ibadete Veliqi 
Ajvazi, për shkak të veprave penale: Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 
422 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, i akuzuar sipas Aktakuzës së Prokurorisë 
Themelorë-Departamenti për Krime të Rënda në Prishtinë PP/I.nr.683/2014 dt. 
29.12.2017, pas përfundimit të shqyrtimit gjyqësor të datës 06.09.2019, në mungesë të 
Prokurorit të Shtetit Rafet Halimi, e në prani të akuzuarve I.H.me Av. Ramiz Krasniqi dhe 
të akuzuarin S.C.me avokaten Ibadete Veliqi Ajvazi më dt. 10.09.2019 publikisht shpalli 
këtë:  
 
 

A K T GJ Y K I M 
 
Kundër të akuzuarve: 
-I.H., nga i ati K. dhe e ëma Z., e gjinisë R., i lindur më datën ... në fshatin B. KK Podujevës, 
me vendbanim në Rr.“E.Z.”, p.n K. e R.-Prishtinë, i martuar, ka të kryer Fakultetin 
Ekonomik, i gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës;  
-S.C., nga i ati J. dhe e ëma H., e gjinisë Z., i lindur me datën ... në fshatin M.- KK Prishtinë, 
me vendbanim në Rr. “D.C.”, p.n. në Prishtinë, i martuar, ka kryer shkollën e mesme, i 
gjendjes së mesme ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës;  
 

JANË FAJTOR 
 
SEPSE: -Të akuzuarit në vazhdimësi që nga muaji Qershor i vitit 2008 deri në muajin Prill 
të vitit 2014, kanë keqpërdorur detyrat e tyre zyrtare ne atë mënyrë qe i akuzuari I.H.në 
cilësinë e personit zyrtar Shef i Sektorit të Ndërtimit në Komunën e Prishtinës, ndërsa i 
akuzuari S.C.në cilësinë e personit zyrtarë Ekzekutues Përmbarues në Komunën e 
Prishtinës, nuk kanë vepruar në kuadër të detyrës zyrtare, në atë mënyrë që nuk i kanë 
përmbush detyrat zyrtare të tyre me qëllim që të përfitimit të dobisë pasurore te H.V., 
ashtu që nuk kanë zbatuar në tërësi Aktvendimin e Komunës së Prishtinës  09 nr. 354 
20069 të dt.05.10.2006, për rrënimin e objektit të ndërtuar pa leje në pronën e H.V.t, i cili 
gjendet ne Rr ’”N.G.” ne Prishtinë, edhe për kundër faktit se i akuzuari I.H.është njoftuar 
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në formën e shkruar nga Inspektorët e Ndërtimit se duhet të veprohet sipas Aktvendimit 
të datës 05.10.2006 dhe ekzekutuesi tani i akuzuari S.C., se objekti duhet të rrënohet, se 
të njëjtit edhe për kundër njoftimeve nuk i kanë përmbushur detyrat zyrtare, me ç‘rast i 
kanë mundësuar përfitim pasuror të kundërligjshëm H.V.t nga ndërtimet pa leje nga 
organi kompetent.  
 
-Me këtë është vërtetuar se të akuzuari kanë kryer veprën penale: Keqpërdorim i pozitës 
apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. 
Andaj, Gjykata në bazë të nenit 422  dhe neneve 3,4,7,17,23, 41,62,73,74,75,76, të KPK-së, 
dhe nenit 365 të KPPK-së të akuzuar-iti , 
 

GJ Y K O N 
 
Ashtu që: 
 
Të akuzuarin I.H.: Dënim me burgim në kohëzgjatje prej9(nëntë)muaj, ekzekutimi i të 
cilit do të bëhet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi; 
 
Të akuzuarin S.C.: Dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6(gjashtë) muaj, ekzekutimi i 
të cilit do të bëhet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
Në vështrim të neneve 46/3 dhe 5 dhe 47 ë KPPRK-së me pëlqimin e tani të akuzuarit S.C. 
dhënë në shqyrtim gjyqësorë publik pas shpalljes së aktgjykimit, e në prani të prokurorit 
të shtetit dhe te mbrojtëses te tij, dënimi me burgim prej 6 (gjashte)muajve, i 
zëvendësohet me dënim me gjobë në shumë prej 2.000 € (dymijë euro), të cilin dënim 
është obliguar ta paguajnë brenda afatit prej l5 ditësh, por jo më gjatë se 3 muaj pas 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  
Në vështrim te nenit 46/1 te KPRK seNëse dënimi me gjobë nuk paguhet në mënyrë 
vullnetare nga ana e te pandehurit, atëherë Gjykata dënimin me gjobë në shumën prej 
2.000 €,  do ta  shndërroj në dënim me burg të përcaktuar si në pikën I të dispozitivit të 
këtij aktgjykimi. 
 
Obligohen të akuzuarit I.H.dhe S.C., që në emër të shpenzimeve të procedurës gjyqësore 
të paguajnë shumën aq sa do të bëhet sipas fletë shpenzimorës së kësaj Gjykate, ndërsa 
në emër të paushallit gjyqësorë të paguajnë shumën secili veç e veç nga 100 (njëqind) € 
në afat prej 15 ditësh pasi që aktgjykimi të merr formën e prerë. 
-Të dëmtuarit: E.B., F.G.dhe H.M. për kërkesën pasurore juridike udhëzohen në kontestin 
e rregullt juridiko civil. 
 
 

A R S Y E T I M 
 
I. Historiku i Procedurës   
Prokuroria Themelore në Prishtinë-Departamenti për Krime të Rënda në Gjykatën 
Themelore në Prishtinë-Departamentin për Krime të Rënda, ka ushtruar aktakuzën 
PP/I.nr.683/2014 të dt. 29.12.2017, kundër të akuzuarve I.H.dhe S.C., për shkak të veprës 
penale: Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 
31 të KPRK-së. 
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Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti i Krimeve të Rënda duke vepruar nga 
Kryetarja e Trupit Gjykues në këtë çështje penale, bazuar ne nenin 245 të KPPK-së caktoj 
dhe mbajti shqyrtimin fillestar me datën 15.02.2018 ku ka prezantuar Prokurori i Shtetit 
Arian Gashi, I.H.me Av. Ramiz Krasniqi dhe të akuzuarin S.C.me avokaten Ibadete Veliqi 
Ajvazi si dhe të dëmtuarit. 
 
Gjykata, në kuptim te nenit 246 par.1 të KPPK-së i ka udhëzuar të akuzuarit për të drejtat 
e tyre ligjore dhe pas leximit te aktakuzës nga ana e Prokurorit të Shtetit, i ka udhëzuar të 
njëjtit në vështrimit e nenit 248, mbi të drejtën e deklarimit ose jo të pranimit të fajësisë.  
Të akuzuarit I.H.dhe S.C.në shqyrtimin fillestar, në mbrojtjen e tyre, kanë deklaruar se 
aktakuzën e kanë kuptuar në tërësi dhe sa i përket veprës penale siç akuzohen sipas 
aktakuzës së Prokurorisë Themelore -Departamenti i Krimeve të Rënda, e kanë mohuar 
fajësinë për kryerjen e kësaj vepre penale.  
 
Gjykata ka caktuar dhe ka mbajtur seancën e shqyrtimit të dytë më datë 23.02.2018 për 
elaburimin e kërkesave për hedheje të aktakuzës dhe kundërshtimin e provave të 
paraqitura nga mbrojtja e të akuzuarve I.H.dhe S.C.ku është marrë edhe përgjigja e 
Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë Arian Gashi. 
Më datë 11.04.2018, Gjykata Themelore në Prishtinë nxori Aktvendimin PKR.nr. 03/2018, 
me të cilin refuzoi si të pabazuar Kërkesën për Hedhje të Aktakuzës dhe Kundërshtimin 
ndaj provave, të parashtruar nga Mbrojtësit e të akuzuarve I.H.dhe S.C.. 
 
Më datë 26.04.2018, Gjykata e Apelit në Prishtinë ka marrë Aktvendim PN.nr.348/18 të 
datës 26.04.2018 ku ka refuzuar si të pabazuara Ankesat e Mbrojtësit të të akuzuarve 
I.H.dhe S.C., duke vërtetuar Aktvendimin e Gjykatës së shkallës së parë. 
 
Mbrojtësja Ibadete Veliqi -Ajvazi dhe i akuzuari S.C.me datën 16.05.2018 kanë ushtruar 
Kërkesë për Mbrojtjen e Ligjshmërisë ne Gjykatën Supreme te Kosovës  Kundër 
Aktvendimit te kësaj gjykate me shenjen PKR.nr.03/2018 dhe Aktvendimit te Gjykatës të 
Apelit me shenjen PN. nr. 348/2018 te dt. 26.04.2018  
 
Gjykata Supreme e Kosovës me Aktvendimin me shenjen PmI.nr. 134/2018 e ka hedhur si 
te pa pranueshme kërkesën për mbrojtjen e Ligjshmërisë e mbrojtëses të të pandehurit 
S.C.t e paraqitur kundër aktvendimeve te Gjykates Themelore te Prishtinës 
PKR.nr.03/2018 dhe të Gjykatës të Apelit te Kosovës me shenjen PN.nr.348/18 si e 
papranueshme  
 
Kjo Gjykatë me tutje ka caktuar dhe mbajtur shqyrtimin gjyqësorë , pasi te akuzuarit nuk 
kanë pranuar fajësinë, ku radhën e paraqitjes së provave, dëgjimin e dëshmitarëve të 
propozuar nga palët, administrimin e provave materiale, me mbrojtjen e të akuzuarit dhe 
me fjalën përfundimtare të palëve. 
 
Fjala përfundimtare e palëve 
Prokurori i Shtetit, në fjalën e tij përfundimtare dorëzuar kësaj gjykate në formë të 
shkruar ndër të tjera deklaroi se: Gjatë disa seancave të shqyrtimit gjyqësor,me rastin e 
dëgjimit të dëmtuarve, dëshmitarëve, administrimit të provave materiale të propozuara 
si në aktakuzë, është vërtetuar se  të akuzuarit në vazhdimësi që nga muaji Qershor i vitit 
2008 deri në muajin Prill të vitit 2014, kanë keqpërdorur detyrat e tyre zyrtare s ipas 
Prokurorisë së Shtetit, gjatë shqyrtimit gjyqësorë ndaj të akuzuarve me administrimin e 
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provave materiale, dëgjimit të dëshmitarëve dhe mbrojtjes së të akuzuarve u vërtetua 
gjendja faktike e përshkruar në aktakuzë dhe u vërtetua përtej dyshimit të bazuar mirë se 
të akuzuarit kanë kryer veprën penale e cila i’u vihet në barrë. Se nga shkresat e lëndës 
vërtetohet se me datën 24.12.2010 qytetari H.V. ka paraqitur kërkesën për legalizim të 
objektit në fjalë, mirëpo nuk ka marrur asnjë përgjigje lidhur me këtë kërkesë dhe e njëjta 
ka mbetur si kërkesë e parashtruar nga qytetari. Të akuzuarit gjatë mbrojtjes së tyre kanë 
deklaruar se nuk mund të bëjnë rrënimin e këtij objekti për shkak se pala në këtë rast 
H.V. ka paraqitur kërkesë për legalizim dhe për shkak të paraqitjes së kësaj kërkese duke 
u bazuar në rregulloren për trajtimin e ndërtimeve pa leje me nr. 01. Nr. 35-1449 e datës 
23.07.2009. Kjo Mbrojtje e të akuzuarve nuk qëndron për shkak të kësaj rregullore nuk 
kanë mund të ndërmarrin veprime për rrënimin e këtij objekti për shkak se nga vetë 
procesverbalet e inspektorit në terren dokumentojnë se ndërtimi apo vazhdimi i 
ndërtimit është bërë me datën 27.12.2011. Atëherë çfarë kuptimi logjik ka pasur kur një 
objekt është konsideruar i rrënuar dhe ka paraqitur kërkesën për legalizim, kurse në 
anën tjetër ka vazhduar ndërtimi i këtij objekti pas 1 (një) viti, respektivisht në muajin 
Janar 2012-2013 dhe 2014. Kjo  rregullore ka pasur për qëllim që ti trajtojë ndërtimet pa 
leje të cilat janë ndërtuar para hyrjes në fuqi të kësaj rregullore kur dihet fare mirë se 
rregullorja është nxjerr me datën 23.07.2009 ndërsa objekti është ndërtuar pas hyrjes në 
fuqi të kësaj rregullore ku nga neni 2 i kësaj rregullore me fjalën “ndërtesë” nënkupton 
objektin e përfunduar me konstruksion me mbulesë i destinuar për banim. Mirëpo në 
këtë rast objekti nuk ka qenë fare i përfunduar e lëre më i banuar.Nga dëshmia e të 
dëmtuarve E.B., F.G.dhe H.M.gjatë shqyrtimeve gjyqësore kanë dëshmuar të gjithë këta se 
janë dëmtuar duke shtuar se kanë blerë banesë në ndërtesën që është përballë objektit të 
H.V.t dhe të gjithë kanë deklaruar se në rastin e ndërtimit e këtij objekti janë takuar disa 
here në Inspektoratin e Komunës dhe në Institucionet e tjera sepse objekti është ndërtuar 
shumë afër objekteve të tyre, duke ja cenuar të drejtën e privatësisë dhe të lëvizjes, Po 
ashtu ata kanë shtuar se objekti është rrënuar njëherë pjesërisht, por është ri -ndërtuar 
kohë pas kohe. Dëshmitarët ndër të tjera kanë deklaruar se objektet kanë afërsi në 
distancë 3 metra dhe disa here kanë thirrur Inspekcioni duke u ankuar dhe kur vinte 
Inspekcioni i Ndërtimit ndalej  përkohësisht ndërtimi dhe menjëherë pas shkuarjes së 
tyre fillonte ndërtimi duke u ndërtuar deri në katin e 4.  Se te akuzuarit me dashje në 
vazhdimësi duke mos ndërmarre veprime të cilat kanë qenë të obliguar ti marrin sipas 
pozitës dhe përshkrimit të vendit të punës dhe pse janë njoftuar në formën e shkruar nga 
Inspektorët e ndërtimit se duhet të veprohet sipas aktvendimit të datës 05.10.2006 dhe 
se objekti duhet të rrënohet dhe për kundër njoftimeve nuk i kanë përmbushur detyrat 
zyrtare, me që rast i kanë mundësuar përfitim H.V. nga ndërtimet pa leje nga organi 
kompetent. Me këto veprime të akuzuarit në bashkëveprim kanë kryer veprën penale : 
Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 31 të 
KPRK-së dhe duke i marrë për bazë të gjitha administrimin e provave materiale dhe 
dëgjimit të dëshmitarëve dhe mbrojtës së të akuzuarve u vërtetua gjendja faktike në 
aktakuzë dhe u vërtetua përtej dyshim it të bazuar mire se të akuzuarit kanë kryer veprën 
penale e cila iu vihet në barrë . Andaj i propozojë Gjykatës që të njëjtit ti shpall fajtorë dhe 
të dënohen sipas sanksionit të paraparë nga dispozita 422 të KPRK-së. Me rastin e 
shqiptimit të dënimit Trupi Gjykues të merr parasysh rrethanat lehtësuese dhe rënduese. 
Si rrethanë rënduese të merr për bazë shkallë lartë të dashjes së të akuzuarve, shkallën e 
dënimit të shkaktuar, keqpërdorim të pushtetit ose të pozitës zyrtare dhe si rrethanë 
lehtësuese të merret se tani të akuzuarit janë të pa punë.  
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Në fjalën përfundimtare, Av. Ramiz Krasniqi i te akuzuarit I.H. në Fjalën përfundimtare 
ne mes tjerash deklaroj  Se një ndër akuzat më absurde që ka pranuar kjo gjykatë 
konsideroj se është kjo, për faktin se kërkohet fajësi për zbatimin e një vendimi te vitit 
2006, është aktakuzë absurde për faktin se ky vendim sipas dëshmitarëve që janë dëgjuar 
këtu sot e kësaj dite nuk eshët zbatuar, është absurdë se nga vitit 2006 janë ndërruar 
shumë shefa ne këtë sektor dhe asnjë nuk është akuzuar madje edhe ky I stomi që unë 
nuk di kush është për një vendim që nuk është zbatuar nuk eshët akuzuar ende, absurdi 
del edhe më i rënd kur për një vepër që ka nisur ne vitin 2006 kemi një aktakuzë që është 
ngritur në vitin 2017 unë këtë çështje e kam shqyrtuar me ankesë mirëpo Gjykata e Apelit 
as që  merret me ankesat e avokatëve, është absurd për faktin se ekziston një mendim I 
Gjykatës Supreme edhe për kundër faktit se është shkruar shumë keq tregon se cila është 
koha kur prokuroria duhet të ngisë një aktakuzë, andaj unë mendoj se gjykata nuk ka 
arritur që të vërtetoj se fajtor për mos zbatimin e një vendimi është I mbrojturi im I.H.. 
I.H.ne kohen kur është emëruar shef i këtij sektori ka qenë i obliguar të punojnë bazë të 
ligjit për ndërtim në bazë te rregullores se punës se kuvendit por gjithsesi edhe në bazë të 
kontratës. Ligji sektorit për ndërtim në asnjë rresht në asnjë nen, në asnjë paragraf nuk e 
obligon shefin të del në terren te kujdeset se kush ndërton pa leje dhe kush e  tejkalon 
lejen e tij, te gjitha këto detyra i përkasin inspektorit te ndërtimit. Sipas rregullores se 
ndërtimit, inspektori i ndërtimit është i obliguar të dal në terren te vëzhgoj te përpiloj 
raport, ta thërret personin që kryen procesverbalin të ja jap një afat brenda te cilit ai 
është I obliguar ta prish pjesën e ndërtimit pa leje apo kur ndërtimi nuk ka leje. 
Rregullorja e punës thotë se shefi i ndërtimit nuk merret me këtë pjesë për çka prokuroi 
ne vend që të kërkonte fajësinë për inspektoret që kane punuar në këtë lënde, kërkon 
fajësinë për shefin gjegjësisht për I.,  me lejoni te përmend se sipas ligjit Shefi i sektorit , 
nuk është kompetent as të parandaloj e as te ndërpres ndërtimet pa leje apo ndërtimet e 
kundërligjshëme ai sipas ligjit por edhe sipas rregullores bënë, mbikëqyrjen e realizimit 
te planeve, I ndihmon drejtorit te drejtorisë për përgatitjen e planeve, kujdeset që brenda 
afateve ligjore sektorët profesional ti kryej punët e tyre, mirëpo asnjëra nga këto detyra 
nuk e thotë këtë që prokuroria kërkon. Dhe në fund e nderuara gjykate kërkoj që ne 
mungesë të provave I mbrojturi im te lirohet nga aktakuza dhe është çudi që po lexohen 
te tilla aktakuza del se Prishtina e cila është shndërruar ne një xhungel urbanistike, paska 
ngelur vetëm ky objekt që ka filluar ne vitin 2006 si e vetmja pik e zezë ne këtë ndërtim te 
pistë 
 
I akuzuari I.H.ne fjalën përfundimtare deklaron e përkrah në tersi fjalën e mbrojtësit 
tim dhe shtoj se ne bazë te rregullores për sistematizimin e vendeve te punës dhe 
përgjegjësit, e cila është nxjerr nga KK Prishtine, prokurori i ceku se dëshmitari V.A. ka 
raportuar te shefi I inspektorit për veprimet te cilat janë marr apo nuk janë marr, e ne 
bazë te rregullores, inspektori I terrenit ose i ndërtimit, te pika 7 e asaj rregullore ku 
thotë se Inspektori e nxjerr vendimin për rrenim e bën mbikëqyrjen deri në përmbarim 
te atij vendimi, d.m.th është I obligim me përcjell sipas rregullores, sipas kësaj rregullore 
inspektori raporton dhe është I obliguar me dal në terren me ba rrënimin dhe 
mbikëqyrjen e atij objekti. Dhe ne dekla5ratebn  e dhen te inspektorit edhe zyrtarit për 
ndërtim M.A. thuhet se ata kane dal në terren dhe e kane ber disa here rrënimin  atij 
objekti. Dhe përfundimisht qëndroj pran fjalës përfundimtare te avokatit tim. konsideroj 
se jam I pa fajshëm. 
 
Av. Ibadete Veliqi e te akuzuarit S.C.ne fjalën e saj përfundimtare ka deklaruar se ne 
mbështetje te provave te administruara qofshin ato materiale apo ne forme te dëshmive  
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te paraqitura ne ketë proces ne asnjë raste apo forme nuk është vërtetuar tezat e akuzës 
dhe besueshmëria e saj , përkatësisht inkriminimi i te mbrojturit tim ne drejtim te kësaj 
vepre penale  Sikur që një  konstatim i tille rrjedh nga dëshmitë e dëshmitarëve te 
dëgjuar ne shqyrtimin gjyqësor sikur edhe te akuzuarit I.H.dhe ne mbrojtjen e te 
mbrojturit tim i cili ne mënyrë mjaft e te qarte te sinqertë bindes dhe argumentues 
shpengon se nuk ka mare asnjë veprim inkriminuese mandej prokuroria nuk ka ofruar 
asnjë prove te vetëm që do ta mbështeste dyshimin e bazuar dhe e cila eventualisht do ta 
arsyetonte aktakuzën e ngritur. Konkretisht mungojnë elementet qenësore te veprës 
penale Keqpërdorim i pozitës apo autoritet zyrtare nga neni 4222 te KPRK se për faktin 
se nuk ofrohet kurrfarë shpjegimi i specifikuar se cilat veprime konkrete i ka ndërmarrë i 
mbrojturi ime  përveç se thuhet se ne cilësinë  e personit zyrtarë  –përmbarues –
ekzekutues  në KK Prishtinë nuk ka vepruar ne kuadër te detyrës se tij zyrtare. Ne atë 
mënyrë që nuk i ka përmbushur detyrat zyrtare te tij me qëllime te fotoje çfarëdo dobie 
pasurore nga H.V. ashtu që nuk kane zbaruar ne tersi Aktvendimin KK Prishtine me Nr 9 
Prnr 35420069 të dt 05.10.2006 për rrënimin e   objektit të ndërtuar pa leje në pronën e 
H.V.t Prokurori i Shtetit nuk ka specifikuar se cilat veprime konkrete ne kuadër te detyrës 
zyrtare nuk i ka ndërmarrë i mbrojtur i ime  sipas aktakuzës Vendimi për  rrenim ishte 
nxjerre  ne vitin 2006 dhe i nijeti sipas dëshmitarëve te dëgjuar ne shqyrtimin gjyqësorë 
edhe ekzekutuar ne vitin 2008 ne kohen deri sa i mbrojturi ime ka qene duke punuar ne 
cilësinë tan te shoferit –vozitës ne KK Prishtine Zotrin S.C.nga fundi i vitit 2008 ka kaluar 
ne pozitën e ekzekutuesit –përmbaruesit ne Komunën e Prishtinës duke e analizuar ne 
mënyrë të detajuar detyrat dhe obligimet ligjore te zyrtarit për përmbarim e të cilat 
detyra në mënyrë te qarte janë të specifikuara sipas Ligjit 2004/15 ku thuhet se për te 
qene një vendim i ekzekutueshëm nga zyrtari për përmbarim i njëjti vendim duhet te 
nxirret nga inspektori e ndërtimit  duhet et vuloset dhe et nxirret edhe Urdhër Rrënimi e i 
cili urdhër Rrenim duhet te jeta i protokolluar dhe tek atëherë ti dorëzohet zyrat it për 
pambarim për organizimin teknik të rrënimit, e qe ky organizim i përmbaruesit 
ekzekutuesit përfshinë  Lajmërimin e kompanisë se kontraktuar për rrenim si dhe 
lajmërimin e policisë ndërsa mbikëqyrjen dhe ekzekutimin e udhëheq inspektori i cili 
edhe e ka nxjerrë vendimin. Gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe provave te administruara nuk 
është vërtetuar fakti se  a i ka dorëzuar Vendimi apo Urdhër Rrënimi te mbrojturit time 
gjë e cila nuk ka ndodhur me ketë rast mbrojtja kërkon nga gjykata qe te fokusohet  
sidomos ne deklarimin e te dëmtuarve dëshmitarëve te cilët bindshëm para trupit 
gjykues kanë deklaruar qe i mbrojturi ime nuk ka ndërmarrë asnjë veprim , qofte ne 
mënyrë direkte apo indirekte ne drejtim te veprës penale për te cilën akuzohet Ne 
deklaratën e dhen ne shqyrtimin gjyqësor i mbrojturi ime deklaron se unë kam filluar 
punën si zyrtarë për përmbarim e ka filluar ne vitin 2008 dhe se vendimin për rrenim i  
nxjerr  inspektor dhe i njëjti bene mbikëqyrje deri ne ekzekutim Roli i ekzekutuesit 
përmbaruesit është Pasi i inspektori njofton përmbaruesin për ditën dhe kohen rrënimit 
si dhe qarë pajisjesh duhet te ketë kompania gjate rrënimit ekzekutuesi sipas urdhrave et 
inspektorit njofton kompaninë për rrenim sipas udhëzimeve te inspektorit .mandje 
pafajësinë e mbrojturit time e mbështet edhe dekalitrat e ye bashkakuzuarit I.H.t i cili ka 
deklaruar se i mbrojturi ime ka filluar te punoj si ekzekutues ne funde te vitit 2008 dhe se 
roli i zyrtarit për përmbarim ekzekutuesit sipas rregullores e pune s 2004/2015 ku 
specifikon detyrat dhe obligimet zyrtarit për përmbarim është organizimi i ekipit pe 
rrenim duke i njoftuar kompaninë për rrenim si dhe njësinë policisë , inspektori eshët 
përgjegjës me nxjerrë vendimin dhe me përcjellë se qar mund ete rrënohet dhe qar jo 
sepse inspektori ne teren ka qene i obliguar me përcjell  kalë rrënimin pasi q e i njëjti e ka 
nxjerrë vendimin për rrenim  dhe i njëjti ka ditur se qar duhet te rrënohet  Nga deklarata 
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e I.H.t vërtetohet fakti se i mbrojturi ime nuk ka ndërmarrë asnjë veprim ne drejtim te 
veprës penale për te cilën po akuzohet por i njëjti ka vepruar konform përgjegjësive dhe 
detyrave  te punës te përshkruara ne Rregulloren e Punës 2004 / 2015  Rrjedhimisht 
aktakuza ne raport me te mbrojturin tim e lidhuri me veprën penale eshët e pa bazuar 
dhe ne asnjë rrethanë e argumentuar dhje si e tillë e pa drejte dhe e kundërligjshme 
Përfundimisht nëse e studiojmë me vëmendje dhe nëse bëjmë një vlerësim subjektiv dhe 
objektive kësaj çështje penale juridikë dhe nëse mbështetemi ne parashtrimet  e 
theksuara me fate rezulton se ne raport me et mbrojturin time mungojnë te gjitha 
provave  që do ti mbështesë veprimet e tij ne drejtim te veprës penale për te cilën është 
ngarkuar andaj i propozoj gjykatës qe i mbrojturi im S.C.  te liroj nga aktakuza  për vepër 
penale për te cilën akuzohej . 
 
I akuzuari  S.C.ne fjalën përfundimtare deklaron e përkrah në tersi fjalën e mbrojtëses te 
tij 
 
Provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor: 
Meqenëse te  akuzuarit nuk e pranoi fajësinë sipas përshkrimit faktik të dispozitivit të 
aktit akuzues,Gjykata vazhdoi në procedimin e provave nga shkresat e lëndës,                             
si dhe të provave të paraqitura gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe pas vlerësimit të tyre një e 
nga një dhe në lidhmëni me njëra-tjetrën, siç obligon neni 361 i KPP, vërtetoi gjendjen 
faktike të përshkruar më hollësisht në dispozitivin e këtij Aktgjykimi. 
Gjykata ka dëgjuar dëshmitarët: E.B., M.A. V.A. H.V.  F.G. H.M.  sikur qe edhe administroi 
në cilësinë e provave: Aktvendimin e Komunës së Prishtinës  09 nr. 354 20069 të 
dt.05.10.2006, për rrënimin e objektit të ndërtuar pa leje në pronën e H.V.t,  
 
Aktvendimit të datës 05.10.2006 dhe se objekti duhet të rrënohet, të njëjtit edhe për 
kundër njoftimeve nuk i kanë përmbushur detyrat zyrtare, me ç‘rast i kanë mundësuar 
përfitim H.V.t nga ndërtimet pa leje nga organi kompetent,   
Procesverbalet e Drejtorisë të Inspektimi te datës: 04.10.2006, 09.05.2008 19.10.2012, 
10.11.2012,21.12.2013,23.04.2013 Informatën e datës 23.04.2013 Raportin Javor prej 
date as 19.10.2011 deri me 31.01.2012 drejtuar shefit te sektorit I.H. Kopjen e Planit me 
NR 11123 ne emër të H.V.t Certifikatën e te drejtës pronësore ne emër të H.V. tëdt 
14.05.2005 si dhe ekspertizën financiare e datës 20.10.2017 e te gjitha këto me qellim te 
gjetjes te vërtetës. 
Analiza e provave të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor: 
Në zbatim të nenit 7 të KPP, Gjykata me përkushtim maksimal profesional dhe me 
përkujdesje të njëjtë, me qëllim të marrjes së vendimit të drejtë, të ligjshëm dhe të 
paanshëm, vërtetoi faktet e mëposhtme kundër të akuzuarve  si dhe ato në favor të tyre 
Nga dëshmia e dëshmitarit H.V. dhënë në shqyrtimin gjyqësor të datës 14.01.2019 
vërtetohet e ai deri fund të vit-it 2005 ka banuar në Prishtinë në rrugën “N.G.” nr...  ne 
shtëpinë e tij e cila ishte  kam pas një shtëpi një katërshe me 2 ha plac (trull), dhe se në 
fillim te vitit 2006 ka lidhur një marrëveshje me një firme ndërtimore ‘D. me pronar S.N., 
për ndërtim të lartë me një etazhitet prej7katëshe. Objektika pasur sipërfaqe afër 
400m2dhe gjithherë sipas kësaj marrëveshje kishte 30% të objektit ndërtimorë që i ka ra 
diku 300 metra katror, të ndërtimit sikur qe  kjo firmë ja  ka dhënë një banës me qira në 
lagjen e “M.” deri sa të ndërtohet ndërtesa nëpllacin e tij se nuk ka parashtruar kërkesë 
për Leje të nderimit dhe sipas marrëveshjes ai  është dashur të siguroj dokumentacionin 
valid mbi pronësinë  të parcelës dhe se përfaqësuesi i kompanisë se ndërtimit z.S.N. dhe i 
biri i tij D.N. gjatë takimeve e kanë njoftuar se ata do ta rregullonin dokumentacionin 
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përkatës për Leje sikur që edhe nuk ka parashtruar kërkesë për legalizimi të objektit Se 
kishte dorëzuar vetëm dokumentacionin qe dëshmonin pronësinë  e tij mbi placin e tij  se 
bartësi i firmës  ja ka mundësuar qe te banoj ne një banese në lagjen e “M.” për deri sa të 
përfundonin punimet Sikur qe ky dëshmitar  ka qene ne dijeni se ky objekt pasi ishte 
filluar katin e dytë ishte rrënuar. Tutje ka shtuar se  tani jam duke banuar ne te njëjtin 
objekt që nga viti 2014 se kur është vendosur aty me banuar aty nuk ka qene askush duke 
banuar, unë kam banuar sefte aty, por muaji nuk me kujtohet pro ed i që ka qene  muaji 
maj i viti 2014. E di që pronari i firmës me ka lajmërua se objekti  firmës me ka thënë se 
është gati dhe mundeni me shkua me banuar, unë banoj në katin e par, por kati i par dhe i 
dytë me takon mua por ne aktin e tret është një banesë por askush nuk banon aty, po kur 
jam shku me banuar aty, shkallë nuk ka pas, është i pa lyer jashtë pa fazat dhe veç brenda 
është i rregullua, dhe kur jam shkuar me banuar ka pas rrym kanalizim ujësjellës. Unë 
nuk e di se dikush prej komunës që u ardh dikush aty dhe unë edhe sot banoj aty. 
 
Nga dëshmia e dëshmitarit M.A. dhënë në shqyrtimin gjyqësor të datës 14.01.2019 
vërtetohet se punon ne KK në Prishtinë në cilësinë e referentit për Inspektimin e 
Ndërtimit  duke shtuar se detyrat dhe përgjegjësitë e tij ne pozitën që është janë por nuk 
kufizohen me përcjelljen e terrenit varësisht ku është i caktuar , identifikimi dhe 
vërtetimi i ndërtimeve te reja ose mbi ndërtimeve , dorëzimi i ftesave dhe fotografimi i 
objektit te reja se pas ardhjes se palës formulimi i procesverbalit me të dhënat e palës e 
pas përpilimit te procesverbalit lënda i kalon Inspektorit te trenit i cili është përgjegjës 
për atë teren se nuk është vendimmarrës pasi është zyrtar për inspekcion dhe jo 
inspektor  nga se Inspektori ka për obligim qe ta përgatisë raportin Javore  ku përfshihen 
pasqyrimi i gjendjes ne teren dhe punët e kryera gjate javës procesverbalet aktvendimet 
për pezullimin e punës  dhe aktvendimin për rrenim  si dhe fotot  e objektit dhe te gjitha 
këto i dorëzohen Shefit. Te sektorit i cili se bashku me ekzekutuesin e përpilon raportin 
për ekzekutimin e aktvendimit dhe urdhrit për rrenim pra të gjitha bien në kompetence 
të shefit te sektorit te ndërtimit tutje ka theksuar se lidhur me rastin e ndërtimit te 
objektit me pronar të H.V.t ne rrugën “N.G.” Prishtine  i njëjti ka theksuar se pas 
punësimit në Drejtorinë e Inspeksionit se sektori i nderimit kanë kryer kontrollin dhe 
kanë përpiluar procesverbalin për gjendjen në punishte pasi më vonë është hartuar 
aktvendimi për pezullim të punimeve dhe aktvendimi me urdhër për rrenim pasi që 
objekti në fjale nuk kishte leje ndërtimi se ky objekt ishte rrënuar pjesërisht dhe i është 
ndaluar ndërtimi ne katin e katërt pasi qe  i janë rrënuar shtyllat por rrënimi i pllakës 
ishte shumë i vështirë pasi qe në objekt kishte të vendosur banor e veçmas pronari i tokës 
sikur qe me vone ka shkuar ne pushim por kur është kthyer e ka vrenjtur se ky objekt ka 
pasur specifikat e veta dhe kishte arritur te ndërtohej . pasi që unë kam qene ne dijeni se 
ky objekt ka aktvendim për rrënime  keni konstatuar gjendjen e punishtes ne 
procesverbal dhe kemi kërkuar rrënimin e objektit pasi që i njëjti nuk kishte leje ndërtimi 
dhe më pas te ne është prezantuar edhe kërkesa për legalizimin e objektit  ne ( bazuar në 
rregulloren e K Prishtinë) ne ne  bazë janë pezulluar te gjithë rrënime  e objekteve 
ekzistuese dhe një herëti dua te shtoj se objekti në fjalë është rrënuar pjesërisht en vitin 
2008 dhe i është ndaluar vazhdimi i ndërtimit te aktit te katër pasi janë rrënuar shtyllat, a 
do et thotë kjo pa që ka një leje për legalizimi pezullohet ndërtimit 
 
Nga dëshmia e dëshmitaritV.A. dhënë në shqyrtimin gjyqësor të datës. 07.02.2019 
vërtetohet se punon ne KK në Prishtinë ne Drejtorinë e Inspeksionit nga data 01.02.2010  
se detyrat dhe përgjegjësitë tij ne pune jane :se si inspektor i ndërtimit  ka për obligim 
mbikëqyrjen e objekteve me leje ndërtimi , si dhe  atyre që fillojnë pa leje të ndërtimit dhe 
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të kujdeset që të merren masa në zbatim të Ligjit të Ndërtimit të cilat janë: sajimi i 
dëmeve gjatë kryerjes se punimeve dhe gjate rrënimeve te ndërtimeve pa leje Sikur qe 
hapi i pare e punës se një inspektori ne sektorin e ndërtimit është dalja në teren 
evidentimi i punishtes, kontakti me pronarët ose investitorët, thirrja për tu lajmëruar në 
drejtori për inspeksion prej palës kërkohet te sigurohen të gjitha dokumentet e 
nevojshëm siç janë: dëshmitë pronësorë , dokumentet e identifikimit të pronareve, lejen e 
ndërtimit marrëveshjen ne mes të pronarit të tokës dhe të investitorëve dhe raste kur 
kryhen punimet nga pala e trete si dhe projekti kryesor ne zbatim te miratuar nga 
Komuna.Sa i përket objektit te banimit me pronar H.V. ky dëshmitarë ka sqaruar se 
fillimisht kishte punuar një proces verbal për gjendjen e punishtes dhe po ashtu ishte ne 
dijeni se për këtë objekt ka pasur aktvendim për rrenim pasi qe ndërtimi i këtij objekti 
ishte bërë pa leje ndërtimi dhe se në fillim të vitit 2008 Ishte bërë rrënimi i pjesshëm i 
këtij objekti në fjale dhe i ishte ndaluar vazhdimi i ndërtimit  ngase  rrënimi i pllakës ka 
qene dhe ka mbetur shumë i vështirë për tu rrënuar pasi qe në objekt ishin vendosur 
familjar , prona e të cilëve ka qene toka ku ishte bere ndërtimi tani objekti ka tre kate si 
dhe përdhesë edhe pse ka pasur rrënime të vogla rreth objektit pasi që pronaret kanë 
provuar te ndërtojnë shkallë apo ndonjë objekt përcjellës por , është hasur në ankimet e 
banuesve te objekteve përreth dhe me sa është ne dijeni ishin kryer rrënimet edhe ne 
prani te policisë. Detyrat  e një inspektori ndërtimor kanë përfunduar këtu ngase hapat e 
mëtutjeshëm lidhur me zbatimin e vendimit për rrenim e me pastaj vazhdimit te punimit 
në te njëjtin objekt bëhen gjithherë ne koordinata me shefin e sektorit të ndërtimit e që 
në këtë rast Shef i sektorit te ndërtimit ne KK Prishtinë ishte I.H. 
 
Nga dëshmia e dëshmitaritE.B. dhënë në shqyrtimin gjyqësor të datës 07.02.2019 
vërtetohet se ai kishte blerë një banës ne objektin e banimit kolektiv që gjendet në 
Rrugën “N.G. “ në Prishtinë me nga investitori D.N. Se pasi qe kishte kontraktuar këtë 
banese kishte shkuar disa here për te përcjellë punimet sepse banesën e kishte 
kontraktuar ende pa u kryer punimet e vrazhda ,se nuk dinte se kishte apo jo leje 
ndërtimi por nga investitori kishte marrë informacione se ishte bërë kërkesë në Komunë 
për legalizimin e këtij objekti banesa ishte në katin e parë të objektit te banimit kolektivë 
gjendej një shtëpi e vjetër e cila ishte ne rrenim e sipër. Pasi qe banesa e kontraktuar 
ishte blerë në emër të  motrës se tij dhe ajo jetonte në Suedi e cila kishte kërkuar ta shihte 
banesën para se të vendosej , e njëjta pasi vjen në Kosovë shkon për ta parë banesën 
mirëpo vëren se aty shumë afër në objektin në fjalë kishin filluar punimet se lidhur me 
këtë kishte njoftuar organet  kompetente dhe se ishte ne dijeni se kishin filluar edhe 
rrënimet por edhe përkundër se kishin pushuar ndërtimet për një kohë te shkurtër 
ndërtuesi prape kishte vazhduar te ndërtonte .Tani më banesën në fjalë e kishte ne 
pronësi mirëpo me që motra e tij jetonte ne Suedi ai këtë banesë e kishte dhënë me qira 
sikur qe shumë herë kishte ndodhur që së bashku me banorët e tjerë t’i shprehin 
shqetësimet e tyre në KK Prishtinë për ti lajmëruar inspektoret për shkak se punë- kryesi 
i ri fillonte punonte saj përket reagimeve të inspektoreve ai nuk e din arsyen se pse ishte 
zbatuar vendimi për rrenim dhe kishte filluar objekti te ndërtohet deri ne katin e shtatë 
(7). 
 
Nga dëshmia e dëshmitares H.M. dhënë në shqyrtimin gjyqësor të  datës 30.07.2019 
vërtetohet se e njëjta banon ne rrugën “N .G.” ne Prishtinë,  hyrja e pare numër 7 pikërisht 
në objektin për të cilin behet fjalë si dhe banesën në fjalë e kishte kontraktuar nga 
kompania “D.”. Po ashtu para se të hynte në këtë banesë pjesa para banesës ishte 
paraparë të ishte pjese parkingu mirëpo kjo kompani kishte vazhduar qe në këtë pjesë t’i 
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zhvillonte ndërtimet në hapësirën ku ishte paraparë për parking po ashtu vlen të 
theksohet se nëse ndërtohet objekti i ri në hapësirën e parapare për parking atëherë 
banoreve do te ju eliminohej depërtimi i dritës dhe pamja nga rruga edhe pse  për këtë 
disa herë banorët ishin ankuar, në institucionet komunale-inspektoriati lidhur me këtë 
ndërtim dhe pas parashtrimit të ankesës Drejtoria e Inspeksionit e cila ishte përgjegjëse 
kishte marre veprime të menjëhershme për rrënimin e objektit, por kjo nuk kishte 
ndodhur sepse kane rezultuar vetëm në disa veprime se ishin rrëzuar disa shtylla por jo 
edhe objekti qe tani më ishte ndërtuar sikur qe prapë kanë vazhduar banoret te 
paraqitnin ankesa se po punohej në objektin pjesërisht te rrënuar por se nga zyra e 
inspeksionit ndërtimor nuk kishte rezultuar se ishte ndërmarre ndonjë veprim i caktuar 
dhe sot ky objekt në hapësirë në të cila është dashur të ishte parkingu është ndërtuar 
pikërisht nga kompania “D.” dhe është në shfrytëzim nga pronaret e parcelës dhe se ajo 
para se ta blinte këtë banesë ishte takuar me S.N. pronar i kompanisë “D.” i cili i kishte 
ofruar asaj mundësin për t‘parë më afër skicën e objektit ku parashihej hapësira 
banesore, hapësira për garazhe dhe hapësira për parking ku dhe gjendej një plato (pllake  
betoni) për te cilën  ju ka thënë  se do te ishte parking për veturat e objektit banesor  dhe 
për deri sa objekti ishte ndërtuar me shume se katër(4) kate te gjith banorët e veçmas ata 
me pamje nga rruga ishin mbledhur dhe s’bashku kishin caktuar dëshmitaren ne fjale  te 
kontaktoj me Drejtorin e Sekretariatit te Inspektonit i cili ishte M.G. dhe kjo  kishte 
ndodhur. Ajo kishte shkuar si dhe aty kishte paraqitur shqetësimet e banorëve dhe M.G. 
ne mes tjerash ,kishte deklaruar se unë do ta rrënojë  këtë objekt,  pasi që nuk ka leje por 
se me vone dëshmitarja ne fjale është njoftuar se është ndërruar Drejtori  M.G. dhe në 
vend te tij është emëruar I.H.i cili nuk din arsyen se perse nuk është marrur asnjë veprim 
lidhur me rrënimin e këtij objekti Po dhe atë për shkak te pronarit i cili na tha se këtu 
përpara do te ishte parking  dhe doli pastaj aty me ndërtuar banes, dhe ndërtoj 4 kate, 
unë isha kryetare e këshillit te banesës e kam lajmëruar inspektorin e ndërtimin, dhe 
inspektori i ndërtimit erdhi dhe e rrënoj ( po flas për objektin 3-4 kate para hyrjes), po 
flas gjithmonë për atë vendin që do te jetë parking, pasi që e ka rrënuar inspeksioni pas 
një kohe përsëri ai e ndërtoj 3-4 kate dhe ashtu ka mbetur, duke ju referuar edhe një foto 
te ekspertizës  me fotografin ne faqen 20 duke thënë se kjo është ndërtesa që është 
ndërtuar. 
Nga Aktvendimi 09 nr.354 20069 te dt. 05.10.2019, Gjykata vërtetoi se  është marrë 
vendim për rrënimin e objektit te ndërtuar ne pronën e H.V.t. 
Nga Procesverbalet e Drejtor atit te Inspeksioni–Inspeksioni i Ndërtimit , i dt.04.10.2006, 
09.05.2008, 19.10.2012, 10.11.2012, 21.12.2013, 23.04.2013, Gjykata vërtetoi se pasi 
ekipi i inspektorëve të ndërtimit ishin dal në teren dhe kishin inspektuar punishten sikur 
dhe të gjeturat gjatë nderimit të objektit të banimit i cili ishte pa leje ndërtimi. 
Nga Informata e dt.23.04.2013, Gjykata vërtetoi vërtetohet se objekti kohe pas kohe ka 
vazhduar të ndërtohet dhe për këto veprime është njoftuar i akuzuari I.H.dhe kane 
propozuar qe të behet rrënimi i objektit sipas vendimit te datës 05.10.2006. 
Nga Raportet javore prej dt. 19.12.2011 deri me dt.31.01.2012 drejtuar shefit të Sektorit 
I.H.t, Gjykata vërtetoj se Inspeksioni i Ndërtimit e kanë njoftuar shefin e sektorit të 
ndërtimit se punimet po kryhen kohe pas kohe. 
 
Nga Kopja e Planit nr. fq 11123 në emër të H.V.t, certifikata e të drejtave pronësore në 
emër të H.V.t dt. 14.05.2005 Gjykata vërtetoj se prona ku është bërë ndërtimi pa leje dhe 
për të cilën pronë është marrë vendimi për rrenim gjinden në emër të H.V.t. 
Nga Raporti i ekspertizës i dt. 20.10.2017 Gjykata vërtetoj se rrënimi i tërësishëm i 
objektit sipas Aktvendimit 09 nr.354 20069 të dt. 05.10.2009, deri në ditën e kryerjes së 
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kësaj ekspertize nuk është kryer, por ka pasur rrenim të pjesshëm, po ashtu u vërtetua se 
objekti aktualisht është P+3, ka përfunduar deri në katin e tretë (3) dhe se ka mundësi 
faze ndërtimi pasi mund te vazhdohet edhe me larte. Rrënimi është bere ne mënyrë 
parciale vetëm duke i zhveshur shtyllat , por jo edhe rrënuar gjë qe te njëjtat shtyllat janë 
duplluar dhe kane vazhduar ndërtimi i kateve te tjera . Kjo ekspertize tregon se objekti 
nuk është rrënuar asnjëherë me gjithë intervenimet e vazhdueshme te cilat i ka bërë 
Inspeksioni.  
 
I akuzuari I.H.nëmbrojtjen e paraqitur në seancën e shqyrtimit gjyqësor, ka deklaruar se 
që nga viti 2002 punon në Komunën e Prishtinës, fillimisht ka punuar në cilësinë e 
zyrtarit për përmbarim, të njohur ndryshe edhe si ekzekutues, detyra e të cilit ka 
konsistuar që pas nxjerrjes së vendimit për rrënim nga inspektori i ndërtimit, bashkë me 
të njëjtin kanë organizuar rrënimin e objektit të përshkruar si në vendimin për rrënim, 
dhe se pas përfundimit të aksionit ka përpiluar një raport informues për shefin e sektorit 
dhe Drejtorin e Drejtorisë së Inspeksionit, dhe se të gjitha këto veprime kanë qenë të 
parapara me Rregulloren e Komunës mbi sistematizimin e vendeve të punës. Më tutje, ka 
shtuar se në vitin 2008 ka pranuar detyrën e ushtruesit të detyrës së shefit të 
Inspeksionit, e të cilën detyrë e ka kryer deri në momentin e suspendimit nga puna ne 
vitin 2014, dhe se detyrat e shefit të Inspeksionit konsistojnë në kontrollimin e punës së 
sektorit, i cili është dashur të jetë në harmoni me planin e punës së drejtorisë, e po ashtu 
është dashur t’i ndihmojë Drejtorit të Drejtorisë në kuadër të detyrave të sektorit të 
ndërtimeve. Po ashtu ka shtuar se i njëjti duke qenë në cilësi të shefit të sektorit, ka 
caktuar inspektorët për zonat e caktuara dhe me të njëjtit njëherë në javë ka mbajtur 
mbledhje, në të cilat mbledhje janë diskutuar vështirësitë që janë hasur në teren, me 
ç’rast edhe janë paraqitur raportet nga inspektorët për punën e tyre, të cilët i ka 
përmbledhur në një raport e që pastaj të njëjtin ia ka dorëzuar drejtorit të Drejtoratit, dhe 
se vendimin për rrënimin e objekteve, vendosjen e shiritave, përgatitjen e 
fletëparaqitjeve kundërvajtësve, këto veprime kanë qenë në kompetencë të inspektorëve 
të ndërtimit, të cilët bashkë me zyrtarin për përmbarim, kanë pasur për detyrë t’i 
ekzekutojnë vendimet për rrënim, ndërsa që ai si shef i inspektoratit, nuk ka pasur për 
obligim të marrë pjesë gjatë rrënimit të objekteve, edhe pse kohë pas kohe ka dalur, 
ndërsa që nuk ka pasur kurrfarë detyrimi që të veproj në drejtim të ekzekutimit të 
vendimeve për rrënim të objekteve ndërsa që lidhur me aktin për rrënim, ka deklaruar se 
një shkresë të tillë nuk e  ka përpiluar ai por ka qen detyra eksoficio e inspektorit deh se 
pikërisht inspektori eshët dashur te veproj.  
 
I akuzuari S.C.në mbrojtjen e paraqitur në seancën e shqyrtimit gjyqësor, ka deklaruar se 
në fillim të vitit 2009 nga pozita e vozitësit në Komunën e Prishtinës, është avancuar në 
cilësinë e zyrtarit për përmbarim dhe se puna e tij ka konsistuar në organizimin e 
rrënimit të objekteve pa leje, pasi që ka pranuar aktin për rrënim të përpiluar nga shefi i 
sektorit, dhe më pastaj bashkë me kompaninë e angazhuar për rrënim dhe inspektorin e 
ndërtimit, është rrënuar objekti sipas urdhrave të inspektorit i cili e ka nxjerrë vendimin 
për rrënimin e objektit përkatës, duke shtuar se aktet për rrënim nuk e ka pare asnjëherë 
per rastin ne fjale dhe se askush nuke ka ftuar qe si ekzekuetueste bej ekzekutimin eketij 
vendimi pe rrenim nuk iu është dorëzuar kurrfarë vendimi për rrënimin e të njëjtave, dhe 
se vendimet për rrënim janë vulosur nga shefi i sektorit tani i akuzuari I.H.,  tutje ka 
deklaruar se “sipas përshkimit të detyrave të punës  si zyrtar i përmbarimit unë veproj 
vetëm ne bazë të  një dokumenti që thirret akti për rrenim te cilin unë e pranoj nga shefi i 
sektorit”. Më tutje ka theksuar se kompetent për realizmin e vendimeve për rrënim ka 
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qenë inspektori e me pas është nënshkruar dhe vulosur nga shefi i sektorit I.H.e përcjellur 
për ekzekutuesin që isha unë. 
 
Faktet e provuara: 
Gjykata, në parim gjen se në këtë çështje penale janë administruar prova me përmbajtje 
jo kundërthënëse qoftë me vetveten apo në lidhshmëri me njëra tjetrën, nga  te cilat janë 
vërtetuar faktet  se tani të akuzuarit I.H.dhe S.C.me veprimet apo me mosveprimet tyre ne 
cilësinë e personave zyrtarë e duke e shfrytëzuar detyrën dhe autoritetin e tyre zyrtare 
nuk i kane përmbushur detyrat e tyre zyrtare e me qëllim te përfitimit te kundërligjshëm 
te dobisë pasurore ne favore te H.V.t pronar i firme “D. “ e duke i shkaktuar dem tjetrit 
pra te dëmtuarve E.B., F.G.dhe H.M. 
Gjykata, vërtetoj faktin se të dëmtuarit kanë deponuar rastin në organet përgjegjëse në 
Kuvendin Komunal në Prishtine e më pas edhe në Departamentin për Krime të Rënda-
Njësiti për Korrupsion dhe Krime Ekonomike DEK, sikur që gjatë shqyrtimit gjyqësor, në 
dëshmitë e tyre  theksuan se ata ishin banor te ndërtesës për balle dhe se duke vërejtur 
se ndërtesa tjetër ne lartësi prej me afër se 3 metra po i pengonte ne ndreqim se duke 
analizuar secilën dëshmi të tyre veç e veç dhe në lidhmëni me njëra tjetrën, gjeti se këta 
dëshmitar kishte deklaruar se personi i cili ishte kompetent përtë mare veprim për 
rrënimin e këtij objekti ishte Shefi i sektorit te Ndërtimin ne Komunën ne Prishtinë se tani 
i akuzuari I.H. sikur që edhe mos ekzekutimi i vendimit për rrenim nga ekzekutuesi tani i 
akuzuari S.C..Një fakt i tillë përforcoi bindjen e Gjykatës, se të dëmtuarit/dëshmitaret në 
fjalë dëshmuan bindshëm dhe se kishte përputhshmëri të plotë të dëshmive të tyre dhen 
në procedurën paraprake Dëshmitë e këtyre dëshmitarëve ishte konsistente, të qarta dhe 
kishin mbështetje ne provat tjera të administruara, të analizuara më lart dhe për më 
tepër, nuk kundërshtohej nga asnjë provë tjetër. 
Nga dëshmia e dëshmitarit V.A. të dhënë në shqyrtimin gjyqësor  vërtetohet se ai në 
dëshminë e tij thotë ndër të tjera se “Detyrat  e një inspektori ndërtimor kanë përfunduar 
këtu ngase hapat e mëtutjeshëm lidhur me zbatimin e vendimit për rrenim e me pastaj 
vazhdimit te punimit ne te njëjtin objekt bëhen gjithherë ne koordinata me shefin e 
sektorit te ndërtimit e qe ne këtë rast Shef i sektorit te ndërtimit ne KK Prishtinë ishte 
I.H..” Pra ishte jo kontestuese se vendimin për rrenim e kishte marre Inspektori por 
planin për rrenim do te duhej ta bënte shefi i sektorit i cili enënshkruan ket vendim dhe 
me pas e vulos dhe e  Ptrokolon sikur qembi bazën e këtij vendimi edhe kalohet ne fazën 
e ekzekutimit te tij s epa lejen e shefit et sektorit nuk mund të veproj edhe ekzekutuesi  
Pra, kjo nuk është një sajim i llojit të vetë siç pretendon mbrojtja por një fakt se vërtet se 
te  akuzuarit nuk kane veruar mbi bazën e autorizimeve qe i kishin sipas Rregullores së 
punës ne KK ne Prishtine .Dëshmia e këtij dëshmitari ishte konsistente, e qartë dhe 
mbështetej në provat tjera të administruara, të analizuara më lart dhe për më tepër, nuk 
kundërshtohej nga asnjë provë tjetër. 
 
Nga dëshmia e dëshmitarit M.A. të dhënë në shqyrtim gjyqësor vërtetohet se ai në 
dëshminë e tij thotë ndër të tjera se në cilësinë e referentit për Inspektimin e Ndërtimit 
përpilon Procesverbaletme të dhënat e palës e pas përpilimit te procesverbalit lënda i 
kalon Inspektorit te trenit i cili ka per obligim te përpiloj Raport Javor me shkrim ku 
përfshihen pasqyrimi i gjendjes ne teren dhe punët e kryera gjate javës procesverbalet 
aktvendimet për pezullimin e punës  dhe aktvendimin për rrenim  si dhe fotot  e objektit 
dhe te gjitha këto i dorëzohen Shefit. Dëshmia e këtij dëshmitari ishte konsistente, e qartë 
dhe mbështetej në provat tjera të administruara, të analizuara më lart dhe për më tepër, 
nuk kundërshtohej nga asnjë provë tjetër. 
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Se të akuzuarit me dashje në vazhdimësi duke mos ndërmarre veprime të cilat kanë qenë 
të obliguar ti marrin sipas pozitës dhe përshkrimit të vendit të punës dhe pse janë 
njoftuar në formën e shkruar nga Inspektorët e ndërtimit se duhet të veprohet sipas 
aktvendimit të datës 05.10.2006 dhe se objekti duhet të rrënohet dhe për kundër 
njoftimeve nuk i kanë përmbushur detyrat zyrtare, me që rast i kanë mundësuar përfitim 
pasuror H.V.t nga ndërtimet pa leje nga organi kompetent. Ka pasur vendim për 
ndërprerje të punimeve dhe vendime për rrënim të objektit  vendime këto të cilat nuk 
janë ekzekutuar nga tani i akuzuari I.H., i cili ka pasur për detyrë të nxjerrë aktin final  për 
rrënim, dhe S.C., i cili ka qenë i obliguar ta organizoj procedurën e rrëniminit të objektit 
ne fjale  për të cilat është nxjerrë vendimi për rrënim, mirëpo përtej konstatimit të 
gjendjes, këta të akuzuar, secili sipas zonës së tij të përgjegjësisë, nuk kanë ndërmarrë 
ndonjë veprim serioz dhe konkret për ndërprerjen e ndërtimit, siç ishin të detyruar sipas 
procedurave dhe standardeve ligjore në fushën e ndërtimit, dhe ate : nuk e kanë  mbyllur 
vend ndërtimin, nuk e kanë larguar personelin dhe mjetet materiale nga vend ndërtimet 
dhe nuk kanë bërë fletëparaqitje kundërvajtëse ndaj investitorit kane vendosur një here  
shiritat duke rrethuar vend punishten, mirëpo këta shirita janë larguar, sikur qe i kanë 
lejuar nderimete ndërsa që siç është vërtetuar gjatë shqyrtimit gjyqësor, për t’i kryer këto 
detyra të akuzuarit kanë pasur në dispozicion asistencën e policisë, e cila ishte e 
stacionuar në ndërtesën e Drejtorisë së Inspeksionit Komunal por ne ketë rast nuk i kane 
lajmëruar  qe vërteton faktin që të njëjtit nuk kanë vepruar, e që arsyeje e mos veprimit të 
tyre tani më është vërtetuar bindshëm se ka qenë fakti se të njëjtit  kanë mbajtur 
kontakte të vazhdueshme me investitorin të cilit është  siguruar që t’i vazhdojnë punimet 
pa pengesa, kjo nga fakti se i akuzuari I. ne cilësinë eshefit te zyrës përInspektoriat 
ndërtimor ka qenë në dijeni përmes raporteve zyrtare javore të paraqitura nga 
inspektorët e ndërtimit për gjendjen në teren, për objektet që ndërtohej  pa lejen e 
ndërtimit si dhe në kundërshtim me lejen e ndërtimit te Komunës së Prishtinës, Me këto 
veprime të akuzuarit në bashkëveprim kanë kryer veprën penale : Keqpërdorim i pozitës 
apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së 
Vlerësimi Ligjor; Neni 422 i Kodit Penal parashikon se “personi zyrtar i cili 
dukeshfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar i tejkalon kompetencat e tij apo nuk i 
përmbush detyrat zyrtare të tij e me qëllim që të përfitoj çfarëdo dobie për vete ose për 
personin tjetër apo ti shkaktojë dëm personit tjetër ose që seriozisht i shkel të drejtat e 
personit tjetër”. Në lidhje me këtë vepër penale sipas Komentuarit të Kodit Penal të 
Republikës Së Kosovës i cili tashmë aplikohet gjegjësisht në praktikën gjyqësore, si burim 
doktrinar i së drejtës parashikon se vepra penale : “Keqpërdorimit të pozitës apo 
autoritetit zyrtar”, e parashikuar nga neni 422 i KPRK-së konsumohet atëherë kur 
personi zyrtar apo personi përgjegjës duke shfrytëzuar pozitën e vetë zyrtare apo 
autorizimet me tejkalimin e kufijve të autorizimeve të tij, apo duke mos i kryer detyrat e 
veta zyrtare përfiton për vete apo për tjetrin çfarëdo dobie, i shkakton dëm tjetrit apo 
shkel seriozisht të drejtat e personit tjetër. Veprimi i kryerjes është përcaktuar në mënyrë 
alternative dhe vepra penale paraqitet ne tri Forma : 1) Shfrytëzimi i pozitës zyrtare apo 
autorizimeve; 2) Tejkalimi i autorizimeve zyrtarë; 3) Mos përmbushja e detyrave zyartere 
(moskryerja e detyrimeve zyrtare). Qëllimi i kryerjes se kësaj vepër penale është 
përfitimi i çfarëdo dobie për vete apo për personin tjetër ose shkaktimi i dëmit apo 
shkelja e të drejtave personit tjetër 
 
Vlerësimi i Mbrojtjes së të akuzuarve : Për të garantuar zbatimin e parimit të barazisë 
së armëve, si dhe me qëllimin për të analizuar të gjitha faktet pro dhe kundër të 
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akuzuarit, Gjykata do të vlerësojë edhe mbrojtjen e dhënë nga te  akuzuari, e bindur se një 
mbrojtje e tillë nuk duhet trajtuar e izoluar dhe e shkëputur nga provat e tjera të 
administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor. 
 
Më detajisht, gjatë mbrojtjes së dhënë i akuzuari i pare deklaroi se ka filluar te punoj ne 
KK Prishtine qe nga viti 2003 deri ne suspendimin e tij në vitin 2014, se gjate  punës ai ka 
ndërruar disa prej pozitave te punës por nga vitin 2008 deri në vitin 2014 ka qenë 
nëpozitën e Shefit te sektorit te Nderimit dhe pikërisht për ndërtesën e cila xhindeje në 
rrugën “G.E.” në prone të H.V. ai kishte qene nëpozitën e  ekzekutuesit ku edhe ishte 
ekzekutuar vendimi me shenjen për rrenim te objektit në fjale se gjate procedurës se 
rrënimit nuk kishte arritur që të bënte rrënimi eplote për shkak te vështirësive qe kishte 
hasur në tren por megjithatë nuk kishte qar të shtonte s epse nuk është ekzekutuar në 
formë të plotë vendimi në fjale e nga ana tjetër objekti kishte filluar të ndërtohej sikur qe 
edhe ka ndolle tani me ishte ndërtuar deri ne katine katër edhe pse pa leje sikur qe ne 
fuqi ishte vendimi për rrenim  I akuzuari  i dyte ka sqaruar  procedurat për ekzekutim te 
vendimeve për rrenim sikur qe ne mbrojtjen etij ka theksuar asnjëherë me pare nuk ishte 
njoftuar me ketë vendim  
 
Gjykata vlerësoi mbrojtjen e të akuzuarve në lidhmëni me provat e tjera të administruara 
gjate shqyrtimit gjyqësor, përfshirë edhe me dëshminë e dhënë nga të 
dëmtuari/dëshmitari sikur qe edhe me provat materiale me shkresat e lëndës nga 
zhvillimi i procedurës paraprake dhe gjeti se Mbrojtja e të akuzuarit  ka mospërputhje 
përmbajtjesore me provat e përmendura, të vlerësuara më lart një  nga një dhe në 
lidhmëni me njëra-tjetrën, ndaj dhe të njëjtës  nuk i fali besimin  e kërkuar. Me rastin e 
vlerësimit të mbrojtjes së të akuzuarit, Gjykata zbatoi përshtatshmërish t edhe nenin 3 të 
KPP, i cili e obligon Gjykatën që të provojë të gjitha faktet pro dhe kundër të akuzuarit në 
mënyrë të gjithanshme dhe të pakontestueshme dhe se pa mëdyshje u vërtetua  ekzistimi 
i fakteve të rëndësishme për çështjen, dhe se mbrojtja e tij ishte e pa bazuar dhe tendence 
për ti ikur përgjegjësisë se tij penale 
 
Vlerësimi lidhur me dënimin e shqiptuar  
Gjykata pas vlerësimit të rrethanave të rëndësishme, bazuar në faktet dhe provat e 
administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, konstatoi gjendjen si në dispozitiv të këtij 
aktgjykimi, nxjerri konkluzion të drejtë dhe të ligjshëm dhe gjeti  se në veprimet e të 
akuzuarve, janë konsumuar elementet esenciale të veprës penale Keqpërdorim i pozitës 
apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.dhe pasi që më 
parë gjeti se janë penalisht te përgjegjshëm dhe nuk ekzistojnë rrethana të cilat 
përjashtojnë përgjegjësinë penale të tyre, të njëjtit i shpalli fajtor dhe i shqiptoi dënimin e 
paraparë ligjor të precizuar si në dispozitivin I dhe II të këtij aktgjykimi  
Me rastin e matjes së llojit dhe lartësisë së dënimit për të akuzuarin  gjykata vlerësoj 
rrethanat në kuptim të neni 73,74,dhe 75 të KPK-ës dhe gjeti si rrethanë lehtësuese se i 
akuzuari i pare  është prind i katër fëmijëve se deri më tani nuk rezulton se të jetë dënuar 
me ndonjë dënim të formës së prerë, por, gjithsesi këto rrethana paraqesin rrethana 
minore kundruall rrethanave rënduese dhe atë në rrethanën dhe mënyrën e kryerjes së 
veprës penale të natyrës korruptive duke vepruar me një këmbëngulësi, dhe vendosmëri 
të një shkalle të lartë sikur qe edhe i akuzuari i dyte është po ashtu prinë i pranuar mire 
ne rrethin familjar dhe social por, gjithsesi këto rrethana paraqesin rrethana minore 
kundruall rrethanave rënduese dhe atë në rrethanën dhe mënyrën e kryerjes së veprës 
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penale të natyrës korruptive duke vepruar me një këmbëngulësi, dhe vendosmëri të një 
shkalle të lartë 
 
Gjykata është e bindur se me anë të këtij dënimi është e pritshme të arrihet qëllimi i 
përgjithshëm i dënimeve i paraparë në nenin 41 të KPK-ës, dhe me këtë dënim që është 
në proporcion me peshën e veprës penale dhe shkallën e përgjegjësisë penale të te 
akuzuarve  rrethanat dhe mënyrën e kryerjes si dhe personalitetin e të akuzuarve, se me 
anë të këtij dënimi do të arrihet qëllimi i dënimit, parandalimi i kryesit nga kryerja e 
veprave penale në të ardhmen (preventiva speciale) si dhe njëkohësisht do të arrihet 
edhe qëllimi tjetër që ti përmbaj personat e tjerë nga kryerja e veprës penale (preventiva 
gjenerale)  
 
Andaj në vështrim te dispozitave ligjore gjeti dhe shpalli fajtor te akuzuarin dhe vendosi 
si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi . 
 
Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale dhe paushallit gjyqësor, është marrë në 
bazë të nenit 454, par. 1, të KPPK-së 
 
Vendimi për realizimin e kërkesë pasurore juridike dhe udhëzohet në kontestin juridiko-
civil është marrë në bazë të nenit 458, par. 1, të KPPK-së. 
 
GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA 
PKR. Nr.03/2018 datë 10.09.2019                                                                                               
 
 Kryetarja e trupit gjykues - Gjyqtarja 
Naime Krasniqi-Jashanica 
Zyrtar ligjor  
Dardan Hoxha       
KËSHILLA JURIDIKE:-Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë pranë Gjykatës 
së Apelit, përmes kësaj Gjykate, në afat prej pesëmbëdhjetë ditësh. 


