
PKR.nr.264/2014 

 

NË EMËR TË POPULLIT  

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË - DEPARTAMENTI I KRIMEVE TË 

RËNDA, me trupin gjykues në përbërje nga gjyqtarët Valon Kurtaj - kryetar dhe Kreshnik 

Radoniqi e Elmaz Zenuni - anëtar, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Fatime Rafuna, në 

çështjen penale kundër të akuzuarit M.R. nga fshati S. i Komunës së Drenasit, për veprën penale 

shpërdorim i pozitës zyrtare ose i autorizimit nga neni 339 paragrafi 2 të KPK-së dhe kundër të 

akuzuarve: H.H. nga fshati D. i Komunës së Drenasit, R.D.nga fshati P. i R. i Komunës së 

Drenasit, F.K.TH. nga Drenasi, SH.K. nga Drenasi, A.D. nga fshati N. i Komunës së Drenasit, 

A.Z. nga fshati B. i Komunës së Drenasit, B.T. nga fshati T. i Komunës së Drenasit dhe XH.N. 

nga fshati L. i Komunës së Drenasit, për veprën penale shpërdorim i pozitës zyrtare ose i 

autorizimit në bashkëkryerje nga neni 339 paragrafi 2 lidhur me nenin 23 të KPK-së, sipas 

Aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë - Departamenti i Krimeve të Rënda, 

PP.nr.307/2013 të datës 07.05.2014, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor me datat 12.04.2016, 

14.04.2016 e 18.04.2016, në prezencën e Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë - 

Departamenti i Krimeve të Rënda, Prokuror Ilaz Beqiri, përfaqësuesit të të dëmtuarës Komuna e 

Drenasit - Hakif Hasi, të akuzuarve dhe mbrojtësit të të akuzuarit A.D., Avokat S.B. nga 

Prishtina, e ndërsa me datë 20.04.2016, mori dhe shpalli këtë:         

 

A K T GJ Y K I M 

 

Ndaj të akuzuarve:  

 

 M.R., nga i ati R., ëma H. e vajzërisë Z., i lindur me datë data e lindjes ... në fshatin S. të 

Komunës së Drenasit, ku dhe tani banon, i martuar, ka të përfunduar fakultetin ekonomik, i 

gjendjes së mesme ekonomike, tani me punë në pozitën e Menaxherit të Zyrës së Prokurimit në 

Komunën e Drenasit, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.       

 

H.H., nga i ati A., ëma Z. e vajzërisë S., i lindur me datë data e lindjes ... në fshatin D. të 

Komunës së Drenasit, ku dhe tani banon, i martuar, ka të përfunduar fakultetin juridik, i gjendjes 

së mesme ekonomike, pensionist, në kohën e ngritjes së aktit akuzues me punë në pozitën e 

Shefit të Shërbimeve të Përbashkëta në Komunën e Drenasit, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës.         

 

  R.D., nga i ati A., ëma S. e vajzërisë G., i lindur me datë data e lindjes ... në fshatin G. të 

Komunës së Drenasit, tani banon në fshatin P. i R. i Komunës së Drenasit, i martuar, ka të 

përfunduar fakultetin ekonomik, i gjendjes së mesme ekonomike, tani me punë në pozitën e 

Drejtorit të Zyrës së Punësimit në Drenas, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.        



 

F.K.TH.,  nga i ati I., ëma H. e vajzërisë D., e lindur me datë data e lindjes ... në fshatin 

T. të Komunës së Malishevës, tani me banim  në Drenas, e martuar, ka të përfunduar shkollën e 

mesme teknike - ndërtimtarisë, e gjendjes së mesme ekonomike, tani me punë në pozitën e 

referentes në Drejtorinë e Urbanizmit të Komunës së Drenasit, shqiptare, shtetase e Republikës 

së Kosovës.       

 

SH.K., nga i ati Sh., ëma N. e vajzërisë G., e lindur me datë data e lindjes ... në fshatin 

A.të Komunës së Drenasit, tani me banim në  Drenas, e pa-martuar, ka të përfunduar fakultetin 

ekonomik, e gjendjes së mesme ekonomike, tani me punë në pozitën e Zyrtares në Drejtorinë e 

Arsimit në Komunën e Drenasit, në kohën e kryerjes së veprës penale me punë në pozitën e 

ekonomistes në Drejtorinë e Urbanizmit në Komunën e Drenasit, shqiptare, shtetase e 

Republikës së Kosovës.  

 

A.D., nga i ati R., ëma S. e vajzërisë Sh., i lindur me datë data e lindjes ... në fshatin N. të 

Komunës së Drenasit, ku dhe tani banon, i martuar, ka të përfunduar fakultetin teknik - 

ndërtimtarisë, i gjendjes së mesme ekonomike, në kohën e kryerjes së veprës penale në pozitën 

Drejtor i Drejtorisë së Urbanizmit në Komunën e Drenasit, shqiptar, shtetas i Republikës së 

Kosovës.       

 

A.Z., nga i ati M., ëma Sh. e vajzërisë O., i lindur me datë data e lindjes ... në fshatin B. 

të Komunës së Drenasit, ku dhe tani banon, i martuar, ka të përfunduar shkollën e mesme teknike 

- ndërtimtarisë, i gjendjes së mesme ekonomike, tani me punë në pozitën e referentit për ndërtim 

në Drejtorinë e Urbanizmit të Komunës së Drenasit, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.    

 

B.T., nga i ati R., ëma F. e vajzërisë K., i lindur me datë data e lindjes ... në fshatin T. të 

Komunës së Drenasit, ku dhe tani banon, i pa-martuar, ka të përfunduar fakultetin teknik - 

ndërtimtarisë, i gjendjes së mesme ekonomike, tani me punë në pozitën e bashkëpunëtorit për 

programe dhe projekte në Komunën e Drenasit, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.       

 

XH.N., nga i ati F., ëma R. e vajzërisë D., i lindur me datë data e lindjes ...  në fshatin L. 

të Komunës së Drenasit, ku dhe tani banon, i martuar, ka të përfunduar fakultetin juridik, i 

gjendjes së mesme ekonomike, tani me punë në pozitën e procesmbajtësit në Komunën e 

Drenasit, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës.   

 

Në harmoni me nenin 363 paragrafi 1 pika 1.1 të KPPRK-së:     

 

REFUZOHET AKTAKUZA 

 

I. Për të akuzuarin M.R., refuzohet aktakuza për pikën si nën I. të aktit akuzues:  



 

Se i akuzuari me datë 27.08.2010, në cilësinë e personit zyrtar, respektivisht të 

Menaxherit të Prokurimit në Komunën e Drenasit, me qëllim të përfitimit të dobisë së 

kundërligjshme pasurore për tjetrin ka keqpërdorur detyrën zyrtare dhe atë duke nënshkruar 

kontratën e shërbimit sipas tenderit me numër 611-10-092-521, për fasadimin e blloqeve të 

banimit në Komunën e Drenasit, kontratë e lidhur ndërmjet Operatorit Ekonomik “K.” me seli në 

Skenderaj dhe Komunës së Drenasit, në vlerë prej 69,363.12 Euro edhe pse ky operator 

ekonomik duhej të shpallje si ofertues i pa-ndërgjegjshëm pasi që kishte ofertuar me dy çmime 

dhe atë në deklaratën e tenderuesit çmimin prej 74,584.00 Euro me zbritje prej 7% dhe çmimin 

tjetër në përshkrimin e çmimit në shumë prej 78,584.00 Euro me zbritje prej 7%, e cila gjë është 

e ndaluar me Ligjin për Prokurimin Publik në Kosovë.      

 

Me këto veprime kishte për ta kryer veprën penale shpërdorim i pozitës zyrtare ose 

i autorizimit nga neni 339 paragrafi 2 të KPK-së.  

 

II. Për të akuzuarit H.H., R.D. dhe F.K.TH., refuzohet aktakuza për pikën si nën II. të aktit 

akuzues:    

 

 Se të akuzuarit me datë 02.08.2010, në zyrat e Komunës së Drenasit, sipas një 

marrëveshjeje paraprake e me qëllim që tjetrit ti sjellin dobi pasurore në mënyrë të 

kundërligjshme, kanë keqpërdorur detyrën zyrtare ku si anëtar të komisionit për vlerësimin e 

ofertave lidhur me tenderin me numër 611-10-092-521, për fasadimin e blloqeve të banimit në 

Drenas, në mënyrë të kundërligjshme kanë rekomanduar si fitues Operatorin Ekonomik “K.” me 

seli në Skenderaj edhe pse i njëjti ka ofertuar me dy çmime dhe atë në deklaratën e tenderuesit 

çmimin prej 74,584.00 Euro me zbritje prej 7%, kurse çmimin tjetër në përshkrimin e çmimit në 

shumë prej 78,584.00 Euro me zbritje prej 7%, e cila gjë është e ndaluar me Ligjin për 

Prokurimin Publik në Kosovë.     

 

 Me këto veprime kishin për ta kryer veprën penale shpërdorim i pozitës zyrtare ose 

i autorizimit në bashkëkryerje nga neni 339 paragrafi 2 lidhur me nenin 23 të KPK-së.  

  

Në harmoni me nenin 365 të KPPRK-së:     

 

JANË FAJTOR  

 

III. Të akuzuarat F.K.TH.dhe SH.K., për pikën si nën III. të aktit akuzues janë fajtore:    

 

 Se nga data 06.09.2010 e gjer më datë 28.11.2010, respektivisht me përfundimin 

(hartimin e raportit për pranimin e punimeve) e punimeve të fasadimit të blloqeve të banimit në 

Drenas, sipas tenderit të hapur nga Komuna e Drenasit, me numër 611-10-092-521, ku të 



pandehurat në cilësinë e anëtareve të organit mbikëqyrës të punimeve të caktuara sipas 

Aktvendimit me numër 360-5465 të Drejtorisë së Urbanizmit të Komunës së Drenasit, në bazë të 

marrëveshjes mes tyre si anëtare të komisionit shpërdorin detyrën zyrtare duke i mundësuar 

tjetrit përfitim të kundërligjshëm pasuror dhe duke i shkaktuar dëm material Komunës së 

Drenasit, respektivisht përfitim material Operatorit Ekonomik “K.” i cili ishte i caktuar për 

ekzekutimin e këtyre punimeve, ku nuk i kanë ndërmarrë veprimet për të cilat kanë qenë të 

obliguara që ti ndërmarrin që operatori ekonomik punë kryerës ti kryej punët në cilësi dhe sasi 

ashtu siç është përcaktuar me kontratën numër 360-4991 të datës 27.08.2010, të lidhur ndërmjet 

Komunës së Drenasit dhe Operatorit Ekonomik “K.”, përkundrazi të akuzuarat si anëtare të 

komisionit hartojnë raport me të cilin i pranojnë punimet si të ekzekutuara edhe pse nuk ishin 

ekzekutuar nga ana e punë kryerësit ku gjithashtu me këto veprime i shkaktojnë dhe dëm 

material Komunës së Drenasit dhe atë dëm material në shumë prej 4,628.84 Euro.  

      

Me këto veprime kanë kryer veprën penale shpërdorim i pozitës zyrtare ose i 

autorizimit në bashkëkryerje nga neni 339 paragrafi 2 lidhur me nenin 23 të KPK-së.  

 

IV. Të akuzuarit A.D., A.Z., B.T.dhe XH.N., për pikën si nën IV. të aktit akuzues  janë fajtor:    

 

 Se nga data 06.09.2010 e gjer më datë 28.11.2010, respektivisht me përfundimin 

(hartimin e raportit për pranimin e punimeve) e punimeve të fasadimit të blloqeve të banimit në 

Drenas, të akuzuarit e lartë-theksuar kanë shpërdorur pozitën e tyre zyrtare me qëllim që ti sjellin 

përfitim material të kundërligjshëm tjetrit dhe ti i shkaktojnë dëm Komunës së Drenasit, 

respektivisht përfitim material Operatorit Ekonomik “K.” me seli në Skenderaj, ashtu që i 

akuzuari A.D. në cilësinë e Drejtorit të Urbanizmit në Komunën e Drenasit, me dije dhe qëllim 

nuk i ndërmerr masat e duhura që punët ndërtimore të kryhen në harmoni me standardet e 

ndërtimtarisë dhe kushtet e tenderimit sipas tenderit me numër 611-10-092-521, ku fillimisht ka 

caktuar Komisionin për pranimin teknik të punimeve në përbërje nga A.Z., B.T., XH.N. dhe F. 

Q. (për të cilin është veçuar procedura penale) e më pastaj me një dakordim me të njëjtët 

(anëtarët e komisionit) si drejtor i ka sugjeruar ata si anëtar të komisionit që të bëjnë pranimin 

teknik të punëve sipas raporteve për pranimin e punimeve të datës 24.10.2010 e 28.11.2010, ku 

këta si anëtar të komisionit bëjnë pranimin teknik të punimeve edhe pse punë kryerësi nuk i 

kishte ekzekutuar punimet si për nga sasia ashtu dhe nga cilësia e siç është përcaktuar me 

kontratën numër 360-4991 të datës 27.08.2010, të lidhur ndërmjet Komunës së Drenasit dhe 

Operatorit Ekonomik “K.”, me ç „rast përpos përfitimit material që i sjellin punë kryerësit, i 

shkaktojnë dëm Komunës së Drenasit dhe atë dëm material në shumë prej 4,628.84 Euro.    

      

Me këto veprime kanë kryer veprën penale shpërdorim i pozitës zyrtare ose i 

autorizimit në bashkëkryerje nga neni 339 paragrafi 2 lidhur me nenin 23 të KPK-së.  

 

Gjykata në kuptim të nenit 6, 11, 15, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44 dhe nenit 

339 paragrafi 2 lidhur me nenin 23 të KPK-së, të akuzuarve iu shqipton: 



 

DËNIMIN ME BURGIM ME KUSHT 

 

Të akuzuarës SH.K., për veprën penale si në pikën III. të dispozitivit të aktit akuzues (të 

aktgjykimit) i shqiptohet dënimi me burgim me kusht, duke ia vërtetuar dënimin me burgim në 

kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afatin kohor prej 1 

(një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse e akuzuara nuk kryen vepër të re 

penale brenda kohës së verifikimit.  

     

Të akuzuarve B.T.dhe XH.N., për veprën penale si në pikën IV. të dispozitivit të aktit 

akuzues (të aktgjykimit) iu shqiptohet dënimi me burgim me kusht, duke iu vërtetuar që të dyve 

dënimin me burgim në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet 

në afatin kohor prej 1 (një) viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nëse të akuzuarit 

nuk kryejnë vepër të re penale brenda kohës së verifikimit. 

  

DËNIMIN ME BURGIM 
 

Të akuzuarës F.K.TH., për veprën penale si në pikën III. të dispozitivit të aktit akuzues 

(të aktgjykimit) i shqiptohet dënimi me burgim, duke ia vërtetuar dënimin me burgim në 

kohëzgjatje prej 8 (tetë) muajve. 

 

Të akuzuarit A.D., për veprën penale si në pikën IV. të dispozitivit të aktit akuzues (të 

aktgjykimit) i shqiptohet dënimi me burgim, duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje 

prej 16 (gjashtëmbëdhjetë) muajve. 

 

Të akuzuarit A.Z., për veprën penale si në pikën IV. të dispozitivit të aktit akuzues (të 

aktgjykimit) i shqiptohet dënimi me burgim, duke ia vërtetuar dënimin me burgim në kohëzgjatje 

prej 8 (tetë) muajve. 

 

Obligohen të akuzuarit F.K.TH., SH.K., A.D., A.Z., B.T.dhe XH.N., që në emër të 

kërkesës pasurore juridike - dëmit të shkaktuar, të dëmtuarës Komuna e Drenasti, t‟ia 

kompensojnë në mënyrë solidare (proporcionale) shumën prej 4,628.84 Euro dhe atë në afat prej 

3 (tre) muajve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit të 

dhunshëm. 

Obligohen të akuzuarit F.K.TH., SH.K., A.D., A.Z., B.T.dhe XH.N., që çdo njëri prej 

tyre të paguaj shpenzimet e kësaj procedure penale dhe atë në emër të shpenzimeve procedurale 

shumën prej 50.00 Euro si dhe paushallin gjyqësor në shumë prej 20.00 Euro, në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit të 

dhunshëm. 

 

Shpenzimet e procedurës penale sa i përket të akuzuarve M.R., H.H. dhe R. D., bien në 

barrë të mjeteve buxhetore pasi që ndaj të njëjtëve është refuzuar aktakuza.    



A r s y e t i m  

 

 Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda, ka parashtruar 

Aktakuzën PP.nr.307/2013 të datës 07.05.2014,  kundër të akuzuarit M.R., për veprën penale 

shpërdorim i pozitës zyrtare ose i autorizimit nga neni 339 paragrafi 2 të KPK-së dhe kundër të 

akuzuarve: H.H., R.D., F.K.TH., SH.K., A.D., A.Z., B.T.dhe XH.N., për veprën penale 

shpërdorim i pozitës zyrtare ose i autorizimit në bashkëkryerje nga neni 339 paragrafi 2 lidhur 

me nenin 23 të KPK-së.  

 

Këtë aktakuzë në shqyrtim gjyqësor e ka përfaqësuar Prokurori i Shtetit Ilaz Beqiri,  ku sa 

i përket të akuzuari M.R., për vepre penale sipas dispozitivit nën I. të aktit akuzues dhe të 

akuzuarve H.H., R.D. dhe F.K.TH., për veprën penale si nën II. dispozitivit të aktit akuzues, 

gjatë shqyrtimit gjyqësor ka bërë ri-cilësimin e veprës penale sa i përket këtyre dy dispozitivave 

të aktit akuzues dhe atë nga neni 422 i KPRK-së në nenin 339 të KPK-së, për faktin se në kohën 

e kryerjes së veprës penale ka qenë si ligj në fuqi Kodi Penal i Kosovës, respektivisht neni 339 i 

këtij kodi dhe se njëkohësisht është ligji më favorshëm për të akuzuarit.  

 

Me këtë aktakuzë prokuroria e ka akuzuar dhe të akuzuarin F.Q., për veprën penale si nën 

IV. të aktit akuzues, mirëpo që në shqyrtimin fillestar gjykata ka veçuar procedurën penale ndaj 

tij për faktin se nuk ka mundur ta siguroj prezencën e të njëjtit për shkaqe shëndetësore, andaj ky 

i akuzuar nuk ka qenë pjesë e këtij procesi penal.    

 

Prokurori i Shtetit, në fjalën përfundimtare të tij ka theksuar se sa i përket të akuzuarit  

M.R., tërhiqet nga ndjekja penale për veprën penale të shpërdorimit të pozitës zyrtare ose 

autorizimit nga neni 339 paragrafi 2 të KPK-së, sikurse është theksuar si nën I. të aktit akuzues, e 

gjithashtu edhe ndaj të akuzuarve H.H., R.D.dhe F.K.TH., tërhiqet nga ndjekja penale për veprën 

penale të shpërdorimit të pozitës zyrtare ose autorizimit në bashkëkryerje nga neni 339 paragrafi 

2 lidhur me nenin 23 të KPK-së, sikurse është theksuar si nën II. të aktit akuzues. Prokurori 

gjithashtu në fjalën e tij përfundimtare ka theksuar se nga ndjekja penale për të akuzuarit e larët 

theksuar është tërhequr për faktin se në shqyrtim gjyqësor nuk është vërtetuar se këta të akuzuar 

kanë kryer veprat penale për të cilat akuzohen. Ndërsa sa i përket të akuzuarve S.K., A.D., A.Z., 

B.T., XH.N. dhe F.K., për veprat penale si nën III. dhe IV. të aktit akuzues ka ngelur pranë aktit 

akuzues për faktin se gjatë shqyrtimit gjyqësor është vërtetuar qartë dhe bindshëm se të njëjtit 

kanë kryer veprat penale për të cilat akuzohen. Se të pandehurit kanë kryer veprat penale që u 

vihen në barrë u vërtetua  nga: kontrata e punës me numër 360-4991 e datës 27.08.2010 e lidhur 

ndërmjet Komunës së Drenasit dhe Operatorit Ekonomik “K.” me seli në Skenderaj; Aktvendimi 

me numër 360-5465 i datës 06.09.2010, për formimin e komisionit për mbikëqyrjen e punimeve, 

ekspertiza e ekspertit të ndërtimtarisë L. D. e datës 15.04.2014, raportet e komisionit për pranim 

teknik të punimeve për rregullimin-fasadimin e blloqeve në Drenas të datës 24.10.2010 dhe 

28.11.2010, përshkrimi i çmimit përfundimtar sipas ofertës së Operatorit Ekonomik ”K.” i datës 



02.08.2010 nga të cilat prova rezulton se të pandehurit kanë kryer veprat penale për të cilat 

akuzohen dhe në atë rast Komunës së Drenasit i shkaktuan dëm në shumë 4,628.84 Euro. Me 

rastin e matjes dhe shqiptimit të sanksionit penal gjykata të ketë parasysh si rrethana lehtësuese 

për të akuzuarën SH.K., faktin se ajo me përgatitje ka qenë ekonomiste e në anën tjetër ka qenë e 

caktuar në komision për përcjelljen e punëve ndërtimore dhe për të akuzuarin B.T. i cili në atë 

kohë ka qenë në cilësinë e praktikantit.   

 

Përfaqësuesi i të dëmtuarës Komuna e Drenasit - Hakif Hasi, fjalën e tij përfundimtare e 

ka parashtruar me shkrim dhe ka theksuar se i bashkëngjitet fjalës përfundimtare të organit të 

akuzës dhe se kërkon kompensimin e dëmit të shkaktuar ndërsa në anën tjetër ka theksuar se 

gjatë marrjes së vendimit për dënimin gjykata ti ketë në konsideratë rrethanat lehtësuese ndaj të 

akuzuarve se disa prej tyre kanë kualifikim të mesëm e disa nuk janë të kualifikuar fare në atë 

fushë, vëllimin e madh të punëve që e kanë dhe se më herët nuk kanë qenë të dënuar fare. Andaj 

ka kërkuar nga gjykata që t‟iu shqiptoj ndonjë dënim alternativ sepse edhe me këtë lloj dënimi do 

të arrihet qëllimi i dënimit. Ndërsa sa i përket të akuzuarit A.D., ka theksuar se ky i akuzuar nuk 

e ka kryer veprën për të cilën akuzohet por në cilësinë e drejtorit ka formuar komisionin për 

përcjelljen e punimeve dhe atë në harmoni me legjislacioni për qeverisjen lokale dhe Statutin e 

Komunës së Drenasit, e gjithashtu nuk ka ndërhyrë në punën e këtij komisioni.  

 

E akuzuara F.K.TH., në fjalën e saj përfundimtare ka theksuar se është e pafajshme ashtu 

si edhe më herët është deklaruar, nuk e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet dhe kërkon 

nga gjykata që ta shpall të pafajshme.  

 

E akuzuara SH.K., ka dorëzuar fjalën përfundimtare të saj me shkrim dhe ka theksuar se 

gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe provave të administruara nuk është konstatuar se ajo e ka kryer 

veprën penale për të cilën akuzohet, se si anëtare e komisionit për mbikëqyrjen e punimeve nuk 

ka qenë në profesion të vetin se me profesion është ekonomiste e jo inxhiniere e ndërtimtarisë. 

Gjithashtu ka theksuar se i propozon trupit gjykues që ta liroj nga akuza.     

 

Mbrojtësi i të akuzuarit A.D., Avokat S.B. nga Prishtina, në fjalën e tij përfundimtare të 

parashtruar me shkrim ndër të tjera ka theksuar se akti akuzues sa i përket këtij të akuzuari është 

i bazuar në thash e thëna dhe se nuk ka prova të mjaftueshme. Gjithashtu Avokat S.B., ka 

theksuar se në aktin akuzues si datë e kryerjes së veprës penale është viti 2010 dhe atë dy data të 

ndryshme me ç‟ rast duke marrë në konsideratë faktin se i akuzuari e ka kryer veprën penale të 

dënueshme me më shumë se 1 vit, andaj e ka përfshirë parashkrimi këtë vepër penale dhe se  

ekspertiza e ndërtimtarisë kur është bërë parashkrimi e ka arritur këtë vepër penale për këtë dhe 

prokurori i shtetit nuk ka kërkuar nga gjykata që të lëshoj urdhëresë për ekspertim por e ka 

kërkuar vet ekspertimin dhe atë për faktin e parashkrimit. Në pretendimet e tija mbrojtësi ka 

theksuar se i mbrojturi i tij A.D., ka qenë në pozitën e Drejtorit të Drejtorisë së Urbanizmit dhe 

se në kuadër të kompetencave të tija të dhëna me ligj dhe Statutin e Komunës, ai ka caktuar 



komisionin  për mbikëqyrjen e punimeve ku ai komision ka raportuar se punimet janë përfunduar 

pa asnjë vërejtje, pra nuk kemi shpërdorim të detyrës zyrtare sepse ai në asnjë rast nuk ka 

tejkaluar autorizimet e tija dhe as nuk ka hezituar dhe nuk ka heshtur, por i njëjti nuk ka mundur 

ta dijë se punimet nuk janë përfunduar sipas sasisë dhe cilësisë si është kontaktuar. I njëjti 

gjithashtu ka potencuar se  prokuroria ka dështuar që ta vërtetoj me prova se ekziston 

bashkëkryerja dhe se i mbrojturi i tij ka kryer veprën penale në bashkëkryerje me të akuzuarit e 

tjerë dhe se çdo i akuzuar është përgjegjës për veprimet e tija dhe mos kryerjen e punës së tij dhe 

me punët për të cilat është ngarkuar, andaj ka kërkuar që gjykata sa i përket të mbrojturit të tij të 

bie aktgjykim lirues.  

 

I akuzuari A.D., në fjalën e tij përfundimtare ka theksuar se mbështet fjalën 

përfundimtare të parashtruar me shkrim nga mbrojtësi i tij dhe se nuk ka se çfarë të shtoj tjetër.      

 

I akuzuari A.Z. në fjalën e tij përfundimtare ka theksuar se si kam theksuar edhe me  

herët se unë jam i pa-fajshëm dhe nuk kam kryer asnjë vepër penale, po kërkoj prej gjykatës  që 

të më shpallë të pa-fajshëm, gjithashtu thekson se nuk ka të bëjë asgjë me këtë punë sepse as nuk 

kam qenë në pranim teknik dhe as që kam qenë pjesë e komisionit që bën pranimin.  

I akuzuari B.T. në fjalën e tij përfundimtare të parashtruar me shkrim thekson se nuk e ka 

kryer këtë vepër penale dhe si ai ka qenë atëherë i angazhuar si praktikant dhe nuk ka qenë 

shërbyes civil dhe se praktikanti në bazë të ligjit nuk mundet të angazhohet në ndonjë komision 

por është i obliguar të vëzhgoj punën e komisionit për tu aftësuar në postin e caktuar, andaj 

bazuar në këto pretendime ka kërkuar nga gjykata që ndaj tij të merret aktgjykim lirues.   

I akuzuari XH.N., në fjalën e tij përfundimtare të parashtruar me shkrim ka theksuar se si 

i është bërë përftimit një kompanie kontraktuese kur asnjë nga kjo kompani nuk është ftuar as i 

akuzuar e as si dëshmitar. Gjithashtu thekson është fakt që i njëjti ka nënshkruar raportet mbi 

pranimin e punimeve por pasi që është me profesion jurist dhe jo në fushën e ndërtimtarisë nuk 

ka ditur se çfarë po nënshkruan e gjithashtu në atë kohë e ka pasur të sëmurë babain e nuk ka 

qenë fare në përcjellje të punimeve në terren por vetëm se është ftuar që ta nënshkruaj këtë raport 

ku e dinë dhe vet anëtarët e komisionit dhe se është interesuar vetëm sa i përket faktit se a ka 

kontratë mes komunës dhe punë kryerësit dhe se a është nënshkruar ditari i punimeve nga organi 

mbikëqyrës dhe se i ka besuar nënshkrimeve të anëtarëve të tjerë dhe se ai vet e as anëtarët tjerë 

nuk kanë kryer këtë vepër për ndonjë përfitim dhe as që e kanë kryer këtë vepër kështu që kërkon 

nga gjykata që ta liroj të njëjtin dhe të gjithë të tjerët.   

 

Ndërsa të akuzuarit M.R., H.H. dhe R.D., pasi që prokurori është tërhequr nga ndjekja 

penale nuk e kanë parë të arsyeshme që të japin fjalën përfundimtare, ndërsa Avokat N. R., në 

fjalën e tij ka falënderuar prokurorin për vendimin e tij të drejtë ndaj të mbrojturit të tij. 

 



 Gjykata sa i përket të akuzuarit M.R., për pikën nën I. të aktit akuzues (të këtij 

aktgjykimi) dhe të akuzuarve H.H., R.D.dhe F.K.TH., për pikën II. të aktit akuzues (të këtij 

aktgjykimi), në harmoni me nenin 363 paragrafi 1 pika 1.1 të KPPRK-së, ka marrë aktgjykim 

refuzues për shkak se prokuroria është tërhequr nga akti akuzues.                     

 

Ndërsa sa i përket pikave si nën III. dhe IV. të aktit akuzues (të këtij aktgjykimi) për të 

cilat është nxjerrë aktgjykim dënues, gjykata gjatë shqyrtimit gjyqësor ka shqyrtuar veç e veç 

dhe të ndërlidhura një sërë provash dhe atë provat: kontrata mbi ekzekutimin e punimeve për 

fasadimin e blloqeve të ndërtimit në Drenas, me numër 360-4991 e datës 27.08.2010 e lidhur 

ndërmjet Komunës së Drenasit dhe Operatorit Ekonomik “K.” nga Skenderaj; procesverbali i 

hapjes së tenderit - tenderëve i datës 02.08.2010; aktvendimi për formimin e komisionit për 

vlerësimin e ofertave i datës 05.08.2010; aktvendimi për formimin e komisionit për mbikëqyrjen 

e punimeve me numër 360-5465 i datës 06.09.2010; përshkrimi i çmimit përfundimtar sipas 

ofertës së Operatorit Ekonomik “K.” i datës 02.08.2010; ekspertiza e ndërtimtarisë me foto-

dokumentacionin përcjellës e ekspertit L. D. e datës 15.04.2014; raportet e komisionit për 

pranimin teknik të punimeve për fasadimin e blloqeve të banimit në Drenas, të datës 28.10.2010 

dhe 22.11.2010; përshkrimi i çmimit përfundimtar sipas ofertës së Operatorit Ekonomik “K.” i 

datës 02.08.2010 dhe dosja e tenderit me numër 611-10-092-521.   

 

Përkundër faktit se të akuzuarit nuk e kanë pranuar fajësinë për veprat penale për të cilat 

akuzohen, nga këto prova të administruara gjykata ka vërtetuar gjendjet faktike sikurse nën III. 

dhe IV. të dispozitivit të këtij aktgjykimi, respektivisht fajësinë e të akuzuarve për veprat penale 

për të cilat akuzohen. 

 

Në dispozitivin nën III. të këtij aktgjykimi (aktit akuzues) të akuzuarat F.K.TH. dhe 

SH.K., janë shpallur fajtor për veprën penale të shpërdorimit të detyrës zyrtare ose autorizimit në 

bashkëkryerje, ku arsyet se pse gjykata këto të akuzuara i ka shpallur fajtor do ti elaboroj më 

poshtë. 

 

Është i pa mohueshëm fakti se Komuna e Drenasit, ka shpallur tenderin publik për 

fasadimin e blloqeve të banimit në Drenas, këtë tender e ka fituar Operatori Ekonomik “K.” me 

seli në Skenderaj, ku dhe është lidhur kontrata për ekzekutimin e punimeve me numër                

360-4991 e datës 27.08.2010, me të gjitha specifikimet teknike sikurse në dosjen e tenderimit me 

numër 611-10-092-521.  

 

Nga Zyra e Prokurimit e Komunës së Drenasit, hapjen e këtij tenderi e ka kërkuar 

Drejtoria e Urbanizmit e Komunës së Drenasit, kjo drejtori si njësi kërkuese për hapjen e këtij 

tenderit, gjithashtu ka qenë e angazhuar / obliguar dhe në mbikëqyrjen e punimeve dhe pranim 

dorëzimin e të njëjtave.  

 



Duke e pasur në konsideratë këtë cilësi / detyrim që e kishte kjo drejtori (Drejtori A.D.) 

bie Aktvendimin me numër 360-5465 të datës 06.09.2010, me të cilin aktvendim i cakton të 

akuzuarat F.K.TH. dhe SH.K., si anëtare të komisionit për mbikqyrjen e ekzekutimit të 

punimeve, në fakt ky komision përbëhet vetëm nga këto dy anëtare. 

 

Këtyre dy të akuzuarave si anëtare të komisionit mbikëqyrës të punimeve, me 

aktvendimin e lartë-theksuar iu është caktuar për obligim mbikëqyrja e punimeve, dhënia e 

sugjerimeve / vërejtjeve punë kryerësit dhe evidentimi i këtyre aktiviteteve të punëve në ditarin e 

punës.  

 

Po të shihet ditari i punës dhe raportet mbi ekzekutimin e punimeve të hartuara nga këto 

dy të akuzuara do të fitohet përshtypja se çdo gjë është në rregull lidhur me implementimin e 

këtyre punimeve, respektivisht çdo gjë është në rregull lidhur me implementimin e tenderit për 

fasadimin e blloqeve të banimit në Drenas, por realiteti është krejtësisht i kundërt. 

 

Të akuzuarat F.K.TH. dhe SH.K., në raportet për pranimin teknik të punimeve si anëtare 

të komisionit për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punimeve, respektivisht në raportet e datave 

23.11.2010 dhe 28.11.2010, të njëjtat kanë theksuar dhe nënshkruar në raporte se punimet janë 

kryer sipas kontratës dhe atë çdo gjë është në rregull lidhur me punimet sikurse nga cilësia po 

ashtu dhe nga sasia.                                    

 

Se a janë ekzekutuar këto punime sipas kontratës si për nga sasia dhe cilësia, më së miri e 

dëshmon ekspertiza e ekspertit të ndërtimtarisë L.D.. Në ekspertizën e tij ky ekspert konstaton se 

punimet nuk janë ekzekutuar sipas kontratës si për nga sasi po ashtu dhe për nga cilësia. Disa 

prej punimeve të papërfunduara janë: mos fasadimi i pjesëve të ndërtesave, mos rregullimi i 

shkallëve, mos rregullimi i instalimit elektrik të ndërtesave, mos rregullimi i kulmeve (pjesëve të 

llamarinës së kulmeve), vendosja e dritareve të nën-kulmeve (tavaneve) të ndërtesave të 

kualitetit të dobët jo ashtu si janë ofertuar dhe kontraktuar, etj. Pra më së miri mos ekzekutimin e 

punimeve si për nga sasia dhe cilësia e dëshmon kjo ekspertizë dhe fotot e bashkëngjitura në te, 

ku këto të meta Komunën e Drenasit e kanë dëmtuar në shumë prej 4,628.84 Euro.  

 

Si u theksua edhe më herët të akuzuarat nuk e kanë pranuar veprën penale dhe e kanë 

mohuar përgjegjësinë për veprën penale për të cilën akuzohen.  

 

Parashtrohet pyetja atëherë pse gjykata i gjeti fajtor të njëjtat?  

 

Nuk do shumë diskutim / komentim se pse gjykata i gjeti fajtor të njëjtat, F.K.TH., me 

profesion teknike e ndërtimtarisë e me përvojë profesionale shumë vjeçare, SH.K. me profesion 

ekonomiste dhe me një përvojë mesatarisht të gjatë, bëjnë mbikëqyrjen e ekzekutimit të 

punimeve dhe nuk i raportojnë të metat në punime të cilat ishin mase evidente. Të thuash se nuk 



kanë mundur ti vërejnë këto të meta është absurde sepse edhe një njeri i arsyeshëm i cili nuk ka 

edukim superior apo përgatitje aq profesionale do ti kishte vërejtur këto të meta (të shikohen 

vetëm fotot, tregojnë se a është e nevojshme ndonjë përvojë apo përgatitje aq profesionale), e 

sidomos kur kemi të bëjmë me të akuzuarën F. e cila për nga përgatitja është teknike e 

ndërtimtarisë dhe me përvojë në këtë lëmi më shumë se 20 vite.   

 

Pra mos përmbushja e detyrave nga të akuzuarat, respektivisht mos ndërmarrja e masave 

të duhura nga të akuzuarat për tu ekzekutuar punimet me cilësi dhe sasi sipas kontratës, nuk 

është asgjë tjetër veç se një veprim i qëllimshëm që operatorit ekonomik si ekzekutues i 

punimeve t‟ia mundësojnë përfitimin e kundërligjshëm material, ndërsa Komunës së Drenasit i 

kanë shkaktuar dëm material, e ku veprimet e tyre përfundimisht rezultojnë me keqpërdorimin e 

pozitës zyrtare ose autorizimit (kryerjen e veprës penale) ashtu si janë shpallur fajtor në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.     

 

Gjithashtu dhe të akuzuarit A.D., A.Z., B.T.e XH.N., nuk kanë pranuar fajësinë për 

veprën penale si nën IV. të këtij aktgjykimi (aktit akuzues), respektivisht veprën penale të 

shpërdorimit të detyrës zyrtare ose autorizimit në bashkëkryerje.  

Përkundër faktit se këta të akuzuar nuk e kanë pranuar fajësinë, gjykata të njëjtët i ka 

gjetur fajtor për veprën penale për të cilën akuzohen dhe atë duke u mbështetur në provat dhe të 

cilat janë administruar nga gjykata.  

 

Nuk ka asnjë pikë dyshimi se të akuzuarit A.Z., B.T.dhe XH.N., kanë qenë pjesë e 

komisionit për verifikimin e punimeve dhe pranimin e punimeve, ku raportin e datës 24.11.2010 

e kanë nënshkruar  B.T.e XH.N. së bashku me F. Q. (për të cilin është veçuar procedura), ndërsa 

raportin e datës 28.11.2010, e kanë nënshkruar  B.T., XH.N. dhe A.Z..    

 

Si u tha më lartë, nuk është kontestuese se Komuna e Drenasit ka shpallur tenderin për 

fasadimin e blloqeve të ndërtesave në Drenas dhe ka zgjedhur Operatorin Ekonomik “K.” për 

ekzekutimin e punimeve. Se a janë ekzekutuar këto punime sipas kushteve të përcaktuara në 

kontratë, nuk ka asnjë pikë dyshimi se këto punime nuk janë ekzekutuar sipas kushteve të 

kontratës e të cilin fakt e vërteton dhe ekspertiza e ekspertit të ndërtimtarisë L. D., ku komunës i 

është shkaktuar dëm material prej 4,628.84 Euro. 

 

Çfarë atëherë është përgjegjësia e të akuzuarve B.T., XH.N. dhe A.Z., këta si anëtar të 

komisionit të caktuar nga Drejtori A.D., kanë pasur për obligim që me rastin e pranimit të 

punimeve të bëjnë verifikimin e punimeve dhe të bëjnë pranimin e tyre, por të njëjtët edhe 

përpos faktit se punimet nuk janë përfunduara sipas cilësisë dhe sasisë ashtu si është përcaktuar 

në kontratë, në raportet e tyre mbi pranimin e punimeve bien konkludim se punimet pranohen pa 

asnjë vërejtje. Këta të akuzuar në një mënyrë mbyllin sytë dhe pranojnë raportimet e të 

akuzuarave F.K.TH.dhe SH.K., ku këto dyja raportojnë se punimet janë kryer sipas kontratës e të 



akuzuarit  B.T., XH.N. dhe A.Z., nënshkruajnë së bashku me të akuzuarat këto raporte dhe 

vërtetojnë se punimet janë përfunduar sipas kushteve të kontratës edhe pse në realitet ato nuk 

ishin përfunduar as për nga sasia e as për nga cilësia (shih ekspertizën e ndërtimtarisë dhe foto-

dokumentacionin).  

 

I akuzuari B.T., gjatë shqyrtimit gjyqësor mbrojtjen e tij e ka dhënë në heshtje, ndërsa në 

deklaratën e tij të dhënë në polici me datë 22.04.2014, ka theksuar / pranuar disa nga 

parregullsitë që janë bërë në implementimin e punimeve, ku në faqen 3 (tretë) të deklaratës ka 

deklaruar “jo nuk është përshkruar gjendja faktike me raporte me gjendjen në terren në atë 

objektin nr.8 dhe në vend të dritareve të plastikës janë vendosur dritare metali...”. Nga kjo pjesë 

e deklaratës së këtij të akuzuari i njëjti pranon mangësitë në implementimin e punimeve, por kur 

pyetet se pse me anëtarët e tjerë në raport për pranimin e punimeve kanë theksuar se punimet 

janë kryer sipas kontratës dhe pa asnjë të metë, ai deklaron “arsyeja e pranimit ka qenë për shkak 

të presionit që kemi pasur nga ish Drejtori i Urbanizmit A.D., ka kushtëzuar që ose të pranojmë 

këtë objekt ose që të më ndërpritet kontrata..”.   

 

Me këtë deklaratë i akuzuari mundohet ti shmanget përgjegjësisë penale, mirëpo i njëjti 

në asnjë formë nuk e dëshmon se ai të ketë marrë ndonjë hap konkret në ndalimin e kësaj forme 

të presionit ndaj tij, duke ua bërë me dije këtë fakt instancave më të larta, qoftë duke e lajmëruar 

dhe në polici, por i njëjti në deklaratë vet thekson se nuk e ka lajmëruar e as denoncuar Drejtorin 

A.D.. Pra kjo deklaratë pjesërisht shpreh realitetin e sidomos për faktin se punimet nuk janë 

përfunduar sipas kontratës sa i përket cilësisë dhe sasisë dhe se komisioni ka qenë në dijeni për 

këtë fakt. E më i rëndësishëm në këtë deklaratë është pohimi i të akuzuarit B. se për faktin e mos 

përfundimit të punimeve sipas kushteve kontraktuese e ka ditur edhe Drejtori A.D.. Në fjalën 

përfundimtare të tij ky i akuzuar ka theksuar se gjatë kësaj kohe sa ka qenë i angazhuar në këtë 

komision të pranimit të punimeve, ka qenë në cilësinë e praktikantit, nuk ka qenë shërbyes civil 

dhe se nuk ka përgjegjësi penale. Realiteti është më ndryshe në rastin konkret i akuzuari B.T., ka 

qenë pjesë e komisionit për pranimin e punimeve dhe se si anëtar i këtij komisioni ka pasur 

përgjegjësi për kompetencat të cilat i janë deleguar, me legjislacionin në fuqi si për shërbyesit 

civil dhe atë të punës, praktikanti gëzon të drejta dhe përgjegjësi, mirëpo vet ky i akuzuar nuk 

është dashur që të pranoj përgjegjësi shtesë, respektivisht të mos pranoj të jetë pjesë e këtij 

komisioni ose në të kundërtën ka përgjegjësi dhe automatikisht vishet me petkun e përgjegjësisë 

së anëtarit të komisionit (respektivisht personit zyrtar) dhe është dashur që punën e tij ta kryej me 

plot përgjegjësi dhe korrektësi.  

 

Gjithashtu dhe të akuzuarit XH.N. dhe A.Z., mbrojtjen e tyre e kanë dhënë në heshtje, 

mirëpo në fjalët përfundimtare të tyre kanë theksuar se nuk e pranojnë fajësinë, ku XH.N., pos 

tjerash thekson se nuk e ka ditur se çfarë po nënshkruan dhe se ato ditë ka qenë i angazhuar me 

prindin e tij i cili ka qenë i sëmurë dhe se vetëm është ftuar që ta nënshkruaj këtë raport dhe se ai 

e ka shikuar anën administrative dhe se i ka besuar komisionit. Ndërsa ky i akuzuar në deklaratën 



e tij të dhënë në polici me datë 22.04.2014, ka theksuar se ”në momentin kur e kam nënshkruar 

unë këtë raport ma ka ofruar ish Drejtori A.D.së bashku me Kryetarin e komisionit F. Q....”. Po 

në këtë deklaratë ky i akuzuar pranon faktin se raportin e ka nënshkruar në zyrën e drejtorit dhe 

atë pa dalë në terren fare dhe atë për shkak të faktit se pridin e ka pasur të sëmurë edhe pse 

fillimisht i njëjti ka hezituar por pasi që drejtori i kishte thënë se a nuk po na beson, ai e kishte 

nënshkruar raportin dhe atë deklaron në këtë formë “ish Drejtori A.D., më ka thënë se a nuk po 

na beson hiq a, kur këtë raport e kanë nënshkruar edhe pesë persona para teje e ti nuk po e 

nënshkruan dhe punimet janë kryer sipas kontratës...”.  

 

Këto fakte dhe pretendime mbrojtëse të të akuzuarit XH.N., nuk e arsyetojnë në asnjë 

mënyrë veprimin e tij, XH.N. është një zyrtar komunal i arsimuar i cili ka të përfunduar 

fakultetin juridik dhe me një përvojë goxha të gjatë në profesionin e tij. Si mund të arsyetohet 

fakti se i njëjti ka nënshkruar raportin pa e ditur se çfarë po nënshkruan, kur fare mirë ka ditur se 

po nënshkruan një raport mbi pranimin e punimeve dhe se për verifikimin e këtyre punimeve nuk 

ka dalë në terren por të njëjtat i ka pranuar duke nënshkruar në zyrat komunale, respektivisht në 

zyrën e drejtorit a në fakt me veprimet e tija i ka sjellë përfitim të kundërligjshëm operatorit 

ekonomik i cili i ka ekzekutuar punimet dhe i ka shkaktuar dëm material Komunës së Drenasit.   

 

I akuzuari A.Z., në mbrojtjen e tij ka theksuar se ngelet pranë gjithë deklarimeve të tija të 

bëra në këtë çështje penale, por duke aluduar se ai nuk ka qenë pjesë e komisionit për pranimin e 

punimeve për këto objekte por për një objekt krejtësisht tjetër. Përkundër pretendimeve të të 

akuzuarit, si erdhi gjykata deri tek përfundimit se i njëjti është fajtor për veprën penale për të 

cilën akuzohet. Nga provat e administruara, respektivisht raporti mbi pranimin e punimeve i 

datës 28.11.2010, del se ky i akuzuar ka nënshkruar raportin e pranimit të punimeve edhe pse 

këto punime nuk kanë qenë të përfunduara sipas kushteve të kontratës i njëjti me anëtarët e tjerë 

të komisionit ka pranuar punimet pa asnjë vërejtje. Në të kundërtën e kësaj ky i akuzuar në 

deklaratën e tij të dhënë në polici ka theksuar se sa i përket fasadës në objekte nuk e kanë bërë 

matjen sepse nuk kanë pasur mundësi sepse nuk kanë pasur skele dhe se matjen e kanë bërë 

pjesërisht. Gjithashtu i njëjti ka theksuar se sa i përket bllokut II. dhe III. punimet kanë qenë në 

rregull mirëpo sa i përket bllokut VIII. nuk ka qenë i caktuar si anëtar i komisionit. Mirëpo 

raportin e pranimit të punimeve të datës 28.11.2010, bënë pranimin e punimeve të të gjitha 

objekteve dhe nuk specifikon se cilat objekte e të cilin raport e ka nënshkruar i akuzuari A. dhe 

në bazë të të cilit raport janë paguar faturat kompanisë ekzekutuese. Se a e ka ditur se punimet 

nuk kanë qenë në nivelin e duhur e dëshmon edhe vet ky i akuzuar ku në pyetjen se pse në raport 

është konstatuar çdo gjë në rregull sa i përket punimeve i njëjti deklaron “ arsyeja ka qenë për 

shkak të mos humben mjetet financiare të cilat kanë qenë të parapara për këtë objekt dhe tu 

paguhen pagat punëtorëve që kanë qenë të Entit të Punësimit të Komunës së Drenasit, të cilët 

kanë qenë të punësuar si punëtor sezonal. Menaxheri i projektit A.D., na ka urdhëruar që të 

bëjmë pranimin e punëve ashtu siç janë në terren...”.                                                                   

 



Pra edhe një herë gjykata thekson se mos përmbushja e detyrave nga të akuzuarit, 

respektivisht mos ndërmarrja e masave të duhura nga të akuzuarat për tu ekzekutuar punimet me 

cilësi dhe sasi sipas kontratës, nuk është asgjë tjetër veç se një veprim i qëllimshëm që operatorit 

ekonomik si ekzekutues i punimeve t‟ia mundësojnë përfitimin e kundërligjshëm material, 

ndërsa Komunës së Drenasit i kanë shkaktuar dëm material, e ku veprimet e tyre përfundimisht 

rezultojnë me keqpërdorimin e pozitës zyrtare ose autorizimit (kryerjen e veprës penale) ashtu si 

janë shpallur fajtor në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Këtë pranim të punimeve me të meta nuk e 

arsyetojnë as theksimet e të akuzuarve se janë detyruar apo rekomanduar nga Drejtori A.D.që ti 

pranojnë këto punime, sepse të njëjtët kanë kualifikim të mjaftueshëm dhe njohuri profesionale 

që të kuptojnë veprimet e tyre dhe se asnjëherë nuk e kanë parashtruar këtë shqetësim pranë 

organeve të nivelit më të lartë apo të kenë denoncuar këtë fakt, por të njëjtë në bashkëkryerje 

duke pasur njohuri për faktet dhe me plot vetëdije e qëllim kanë ndërmarrë veprimet e tyre.     

 

Çfarë ka të bëjë me këtë i akuzuari A.D. dhe pse është gjetur fajtor nga gjykata, kur i 

njëjtit së bashku me mbrojtësin e tij pretendojnë se këtë vepër e ka arritur parashkrimi dhe se i 

akuzuari A.D. ka caktuar komisionin për pranimin e punimeve / mbikëqyrjen e punimeve dhe se 

në bazë të raporteve të tyre ai ka vepruar.   

 

Gjykata konsideron se në rastin konkret nuk kemi vjetërsim të ndjekjes penale për faktin 

se vepra penale është kryer gjer më datën 28.11.2010, kur dhe janë pranuar punimet nga 

komisioni e për të cilin fakt A.D. si drejtor ka qenë i informuar mirë e nuk ka ndërmarrë asnjë 

veprim. Për këtë vepër penale me legjislacionin në fuqi është përcaktuar dënimi gjer në tri vjet, 

ku afati i parashkrimit relativ është tri vite ndërsa absoluti është gjashtë vite e që nënkupton se 

ende ka kohë për të arritur parashkrimi absolut.   

 

Pse A.D. është gjetur fajtor nga gjykata, për veprën penale për të cilën akuzohet?  

 

I njëjti në cilësinë e Drejtorit të Urbanizmit në Komunën e Drenasit, ka caktuar 

komisionin për pranimin teknik të punimeve dhe mbikëqyrjen e punimeve, ku këto komisione 

kanë raportuar se punimet janë kryer konform kontratës dhe kanë rekomanduar pranimin e 

punimeve pa asnjë vërejtje. Shtrohet pyetja a e ka ditur këtë fakt A.D. si Drejtor i Urbanizmit, 

për të cilën drejtori është hapur tenderi dhe e njëjta drejtori gjithashtu ka qenë organ mbikëqyrës 

i punimeve. A.D. si drejtor, ka qenë akteri kryesor i këtyre punimeve pasi që edhe është hapur 

tenderi për drejtorin e tij, i njëjti i ka pasur të ditura faktet se punimet nuk janë duke shkuar sipas 

kontratës, se ka të meta në punime si për nga cilësia dhe nga sasia, por i njëjti nuk ka ndërmarrë 

asnjë masë / veprim për të parandaluar këtë. B.T., XH.N. e po ashtu dhe A.Z., pranojnë se A.D.si 

drejtor i ka ditur këto fakte se punimet nuk janë përfunduar sipas sasisë dhe cilësisë së 

kontraktuar, por i njëjti i ka rekomanduar ata dhe ka kërkuar nga ata që ti pranojnë punimet ashtu 

siç janë. Pra ka shfrytëzuar pozitën e tij si drejtor që të kërkoj / rekomandoj të akuzuarit e tjerë që 

ti pranojnë këto punime. Për çudi i njëjti mohon me çdo kusht se ka pasur njohuri se punimet nuk 



janë përfunduar sipas kontratës, pra nuk pranon se ka pasur njohuri për këto fakte mbi punimet e 

ndërsa në deklaratën e tij të dhënë në polici me datë 21.02.2014, thekson të kundërtën “punët 

janë kryer sipas kontratës ndërsa për cilësinë e punëve për shkak të angazhimit të punëtorëve 

nga Enti për Punësim, të cilët nuk kanë qenë profesional kanë mund të mos kryhen në mënyrë 

cilësore”, pra në këtë deklarim i njëjti pranon se të ketë pasur të ditur faktin se punët nuk janë 

përfunduar sipas kontratës. Atëherë çfarë ka bërë A.D. si Drejtor i drejtorisë e cila i ka porositur 

punimet (hapjen e tenderit) dhe që ka qenë organ mbikëqyrës i punimeve me komisionet e tija. 

Me plot kompetencë mundë të thuhet se nuk ka bërë asgjë për ta parandaluar këtë keqpërdorim e 

aq më shumë i rekomandon të tjerët që ti pranojnë punimet me të gjitha ato të meta, ku nga këto 

fakte del qartazi se i njëjti paraprakisht dakordohet me anëtarët e komisionit e pastaj kërkon nga 

të njëjtët që ti pranojnë punimet me të gjitha këto të meta, ku si rezultat i mundëson përfitim të 

kundërligjshëm operatorit ekonomik i cili ka ekzekutuar punimet dhe i shkakton dëm material 

komunës.  

 

Këto keqpërdorime (të meta në punime) nuk janë raportuar fare nga anëtarët e komisionit, 

as nga Drejtori A.D.e për çudi dhe nga askush nga Komuna e Drenasit, gjersa ka filluar që kjo 

çështje të bëhet mediatike dhe prokuroria të fillon ndjekjen penale dhe atë disa vite pas pranimit 

të punimeve, a në fakt i akuzuari A.D. e ka ditur mirë se punimet kanë të meta por si drejtor nuk 

ka ndërmarrë asgjë në këtë drejtim. Po si të merr ndonjë veprim në këtë drejtim kur i njëjti i ka 

rekomanduar dhe të tjerët që ti pranojnë punimet ashtu si janë e duke iu thënë “se a nuk më 

besoni mua apo duke u arsyetuar se cilësia ka mundur të jetë e mëngët për shkak të angazhimit 

të punëtorëve të pa-kualifikuar nga Enti i Punësimit në Drenas” a në të kundërtën objekt i 

kontratës kanë qenë punët cilësore dhe askund në kontratë nuk shkruan një përjashtim i këtillë. 

Për këto fakte dhe rrethana gjykata gjeti se ky i akuzuar është fajtor dhe se ka kryer veprën 

penale për të cilën akuzohet.   

 

Andaj si rekapitullim i gjithë kësaj që u theksua, gjykata konsideron se ekzistojnë prova 

të mjaftueshme dhe shumë bindëse të cilat vërtetojnë përgjegjësinë penale të të akuzuarve të cilët 

janë shpallur fajtor me këtë aktgjykim.   

 

Gjykata gjatë administrimit të provave dhe shkresave tjera në këtë çështje penale, sa i 

përket datës së kryerjes së veprës penale dhe dëmit të shkaktuar ka vërtetuar se data e fundit e 

pranimit të punimeve dhe përpilimit të raportit është data 28.11.2010 e cila datë duhet të 

konsiderohet si koha përfundimtare e kryerjes së veprës penale, ndërsa sa i përket dëmit të 

shkaktuar gjykata ka vërtetuar se dëmi 4,628.84 Euro (i cili dëm është konstatuar edhe në 

ekspertizën e ekspertit të ndërtimtarisë) e jo dëmi prej 4,688.84 Euro si ka theksuar prokuroria.        

 

Gjykata gjatë shqiptimit të dënimit ndaj të akuzuarve, mori në konsideratë dhe vlerësoi të 

gjitha rrethanat në kuptim të dispozitave të nenit 64 të KPK-së, të cilat rrethana ndikojnë në 

zgjedhjen e llojit dhe lartësisë së dënimit.  



Gjatë vendosjes për dënimin, gjykata morri si rrethana lehtësuese ndaj të gjithë të 

akuzuarve gjendjen e tyre materiale, ku të njëjtët të gjithë janë deklaruar se kanë gjendje 

mesatare materiale por në fakt ekzistencën e tyre dhe të familjes së tyre e sigurojnë vetëm me 

pagën të cilën e pranojnë si shërbyes civil në Komunën e Drenasit, disa prej tyre janë të martuar 

dhe janë përgjegjës për sigurimin e ekzistencës së familjes, është hera e parë që bien ndesh me 

ligjin dhe më herët nuk janë dënuar me aktgjykim të formës së prerë për ndonjë vepër penale. Për 

të akuzuarit SH.K.dhe XH.N., gjykata si rrethanë lehtësuese e ka marrë dhe faktin se të njëjtët 

nuk janë me profesion në fushën e ndërtimtarisë njëri është ekonomist e tjetri jurist dhe se nuk 

kanë pasur njohuri të mëdha në fushën e ndërtimit i cili fakt nuk i përjashton të nga përgjegjësia / 

fajësia por duhet të konsiderohet se është një nivel pak më i ulëti i involvimit në kryerjen e 

veprës penale. Ndërsa sa i përket të akuzuarit B.T. si rrethanë lehtësuese gjykata ka marrë faktin 

se i njëjti në kohën e kur është caktuar anëtar i komisionit ka qenë praktikant, kjo rrethanë nuk e 

përjashton të njëjtin nga përgjegjësia / fajësia por merret dhe është marrë si rrethanë lehtësuese 

me rastin e vendosjes lidhur me dënimin. Sa i përket të akuzuarve A.D., F.K.TH. dhe A.Z., 

gjykata si rrethana rënduese ka konsideruar faktin se që të tre janë me profesion në fushën e 

ndërtimit, me përvojë të madhe në këtë fushë dhe kanë ditur fare mirë se çfarë konsistojnë 

veprimet e tyre mbi pranimin e punimeve ndërtimore me këto të meta e sidomos në aspektin 

profesional, posaçërisht për të akuzuarin A.D. i cili në cilësi të drejtorit jo se nuk merr masa për 

parandalimin e këtyre keqpërdorimeve e që ishte i thirrur ta bëjë këtë si udhëheqës i drejtorisë, 

por përkundrazi i njëjti kërkon nga anëtarët e komisionit që ti pranojnë punimet në dëm të të 

dëmtuarës e në interes të kompanisë ekzekutuese të punimeve. Gjithashtu këto punime janë 

ndërmarrë në vitin 2010, e ky si drejtor edhe pse ka qenë në dijeni për të metat në punime 

asnjëherë nuk ka marrë asnjë masë e që edhe sot e kësaj dite këto të meta janë evidente në terren.  

 

Andaj, gjykata në bazë të rrethanave të lartë-theksuara, të akuzuarve iu shqiptoi dënimin 

sikurse u theksua në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

 

Gjykata sa i përket kërkesës pasurore juridike / dëmit të shkaktuar ka obliguar të 

akuzuarit F.K.TH., SH.K., A.D., A.Z., B.T.dhe XH.N., që të dëmtuarës Komuna e Drenasit, t‟ia 

kompensojnë dëmin e shkaktuar për faktin se nga provat e administruara është vërtetuar se të 

dëmtuarës i është shkaktuar dëmi dhe se dëmi është i ditur në vlerë fikse në bazë të ekspertizës së 

ekspertit të ndërtimtarisë, andaj në harmoni me nenin 463 paragrafi 2 i KPPRK-së i obligoi të 

akuzuarit me kompensimin e dëmit.       

                

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale - paushallin gjyqësor sa i përket të 

akuzuarve të cilët janë shpallur fajtor: F.K.TH., SH.K., A.D., A.Z., B.T.dhe XH.N., është marrë 

në harmoni me nenin 453 të KPPRK-së, ndërsa sa i përket të akuzuarve për të cilët është refuzuar 

akuza gjykata vendimin mbi shpenzimet e morri në harmoni me nenin 454 KPPRK-së.   

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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UDHËZIM JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në 

afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit - Departamenti për 

Krime të Rënda në Prishtinë, nëpërmjet  kësaj gjykate.    

 


