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 P.nr.151/14  

 NË EMËR TË POPULLIT  

 

          GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Departamenti për Krime të Rënda, në trupin 

gjykues të përbeër prej gjyqtarit Xheladin Osmani, si kryetar dhe gjyqtarve Ajser Skenderi dhe 

dhe Valon Kurtaj, si anëtar të trupit gjykues, në lenden penale kunder të akuzuarve N. D., R. D. 

dhe B. K., që të gjithë nga Prizreni, për shkak si bashkëkryës të veprës penale keqperdorimi i 

pozites apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 31 të KP, duke vendosur sipas 

aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prizren, Departamenti për Krime të Rënda, 

PP.nr.159/2013 e dt.18.06.2014, pas mbajtjes së shqyrtimeve kryesore publik, më datë 

30.03.2015, 14.05.2015, 17.09.201520.10.2015, 04.11.2015, në prezencen e prokurorit të shtetit 

Bajram Hamitaga, të akuzuarve dhe mbrojtësve të tyre, av. H. K., S. K. dhe S. M., 09.11.2015, 

muar dhe publikisht shpalli këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M  

    I. 

           Ndaj të akuzuarit B. K., nga i ati V. dhe e ëma K., me mbiemeër të vajzërisë B., data e 

lindjes… në fshatin L., tani me banim në Prizren, shqipetar, shtetas i R.Kosovës, ka të kryer 

shkollën e mesme, tani kordinator i inspektoreve të ndërtimit, i martuar, i ati i 5 fëmijëve, i 

gjendjes së mesme ekonomike. 

  

          Në bazë të nenit 363 par.1 nenp.1.1 të KPP,  

 

REFUZOHET AKUZA 

        

                Nga se si person zyrtar në detyrën e drejtorit të Drejtorisë së inspektoriateve pranë 

Komunës në Prizren, gjatë viteve 2009-2010, nuk i përmbushur detyrat e tij zyrtare, me qëllim që 

të përfitojë personi tjetër dobi pasurore dhe të shkilen të drejtat e personit tjetër, sipas Ligjit të 

autorizuar për mbikqyrje inspektuese të kompleksit banesor në locale afariste, të investitorit NPN 

H. G.” Sh.P.K. me seli në Prizren, në ndërtim i cili gjendet në rr.”J. D. R.”, nuk i ndërmerr – 

ushtron autorizimet e tija rreth ndalimit të  kryerjes së punëve ndërtimore pa leje ndërtimi, ashtu 

që investitori pasi i përfundon ndërtimin e katit të shtatë  (7)-të të objektit gjatë muajit shtator të 

vitit 2009, fillon me ndërtimin e katit të tetë( 8)-të e pastaj gjatë vitit 2009 vazhdon dhe 

përfundon me ndërtimin  e katit të nëntë (9)-të dhe atë në kundërshtim me leje ndërtimore që i 

ishte lëshuar nga drejtoria për urbanizëm në Prizren, për të cilin kishte leje për ndërtim me nr. 

04/4-53 -872 të datës 08.07.2008 dhe atë 2B+P+7, e që është në kundrështim me planin e 

zhvillimit urban të qytetit të Prizrenit, që përkundër angazhimeve formale të cilat i kishin 

ndërmarrë tani pandehurit N. D., R. D. dhe B. K. për ta penguar mbi ndërtimin e kundërligjshëm 

për dy kate konkluzionet dhe urdhëresat që si person zyrtar i kishin ndërmarrë përfundimisht, 

nuk i ka zbatuar. 

 

           Këso dore si bashkëkryerës kishte për të kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo 

autoriziteetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 31 të KP.     
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II. 

             I akuzuari R. D., nga i ati H. dhe e ëma N., me mbiemër të vajzërisë Q., data e lindjes… 

në Prizren, ku edhe jeton, shqipëtar shtetas i R. Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme, inspektor 

i ndërtimit pranë Kuvendit komunal në Prizren, i martuar, i ati i 2 fëmijëve, i gjendjes së mesme 

ekonomike. 

 

Në bazë të nenit 364 par.1 nën par.1 p.1.3 I KPP, i akuzuari R. D. 

 

LIROHET NGA AKUZA 

 

             N. D. si person zyrtar në detyrën e drejtorit të Drejtorisë së inspektoriateve pranë 

Komunës në Prizren, gjatë viteve 2009-2010, R. D. dhe B. K. që të dy në detyrën e inspektorit të 

ndërtimit pranë drejtorisë së inspektoriateve të KK në Prizren nuk i përmbushin detyrat e tij 

zyrtare, me qëllim që të përfitojë personi tjetër dobi pasurore dhe të shkelen të drejtat e personit 

tjetër, sipas Ligjit të autorizuar për mbikqyrje inspektuese të kompleksit banesor në lokale 

afariste, të investitorit NPN H. G.” Sh.P.K. me seli në Prizren, në ndërtim i cili gjidnet në rr.”J. 

D. R.”, nuk i ndërmerrin  – ushtrojnë autorizimet e tyre rreth ndalimit të  kryerjes së punëve 

ndërtimore pa leje ndërtimi, ashtu që investitori pasi i përfundon ndërtimin e katit të shtatë  (7)-të 

të objektit gjatë muajit shtetor të vitit 2009, fillon me ndërtimin e katit të tetë( 8)-të e pastaj gjatë 

vitit 2009 vazhdon dhe përfundon me ndërtimin  e katit të nëntë (9)-të dhe atë në kundërshtim 

me leje ndërtimore që i ishte lëshuar nga drejtoria për urbanizëm në Prizren, për të cilin kishte 

leje për ndërtim me nr. 04/4-53 -872 të datës 08.07.2008 dhe atë 2B+P+7, e që është në 

kundrështim me planin e zhvillimit urban të qytetit të Prizrenit, që përkundër angazhimeve 

formale të cilat i kishin ndërmarrë tani pandehurit N. D., R. D. dhe B. K. për ta penguar mbi 

ndërtimin e kundërligjshëm për dy kate konkluzionet dhe urdhëresat që si person zyrtar i kishin 

ndërmarrë përfundimisht, nuk i ka zbatuar. 

 

           Këso dore si bashkëkryerës kishte për të kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo 

autorizitetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 31 të KP.  

 

          III. 

 

           I akuzuari: 

 

      N. D., nga i ati K., e ëma F., e lindur Sh., data e lindjes… në Dragash, me vendbanim në 

Prizren, shqipëtar, shtetas i R.Kosovës, ka të kryer Fakultetin juridik, ish drejtor i drejtorisë së 

Inspektoriateve KK Prizren, i martuar, i ati i  2 fëmijëve, i gjendjes së mesme ekonomike.   

 

ËSHTË FAJTORË 

 

            Nga se si person zyrtar në detyrën e drejtorit të Drejtorisë së inspektoriateve pranë 

Komunës në Prizren, gjatë viteve 2009-2010, nuk i përmbushur detyrat e tij zyrtare, me qëllim që 

të përfitojë personi tjetër dobi pasurore dhe të shkilen të drejtat e personit tjetër, sipas Ligjit të 

autorizuar për mbikqyrje inspektuese të kompleksit banesor në lokale afariste, të investitorit 

NPN H. G.” Sh.P.K. me seli në Prizren, në ndërtim i cili gjidnet në rr.”J. D. R.”, nuk i ndërmerr 
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– ushtron autorizimet e tija rreth ndalimit të  kryerjes së punëve ndërtimore pa leje ndërtimi, 

ashtu që investitori pasi i përfundon ndërtimin e katit të shtatë (7)-të të objektit gjatë muajit 

shtetor të vitit 2009, fillon me ndërtimin e katit të tetë( 8)-të e pastaj gjatë vitit 2009 vazhdon dhe 

përfundon me ndërtimin  e katit të nëntë (9)-të dhe atë në kundërshtim me leje ndërtimore që i 

ishte lëshuar nga drejtoria për urbanizëm në Prizren, për të cilin kishte leje për ndërtim me nr. 

04/4-53 -872 të datës 08.07.2008 dhe atë 2B+P+7, e që është në kundrështim me planin e 

zhvillimit urban të qytetit të Prizrenit, që përkundër angazhimeve formale të cilat i kishin 

ndërmarrë tani pandehurit N. D., R. D. dhe B. K. për ta penguar mbi ndërtimin e kundërligjshëm 

për dy kate konkluzionet dhe urdhëresat që si person zyrtar i kishin ndërmarrë përfundimisht, 

nuk i ka zbatuar. 

 

           Këso dore ka kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 

422 par.1 të KP.   

 

            Andaj ,Gjykata në bazë të nenit 7,8,9,10,41,42,43.1,45,46,73,74 dhe, 375 par.2 të KP  dhe  

nenit 422 par.1 KP-ës,  të akuzuarin N. D. e 

  

 

GJ  Y K  O  N 

 

            Me dënim burgu në kohëzgjatje prej  tetë (8) muajve.  

 

            Obligohet i akuzuari që të paguajë në emër të shpenzimeve procedurale dhe paushallin 

gjyqësor shumën prej 200 euro, në afatin prej 15 ditësh, pas plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi 

nën kërcnimin e ekzekutimit të dhunshëm.  

 

       Per të akuzuarit R. D. dhe B. K., shpenzimet procedurale bijnë në barrë të mjeteve 

buxhetore të kësaj gjykate.  

 

A r s y e t i m 

 

          Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur aktakuzen 

PP.nr.159/13, të dt.18.06.2014, N. D., R. D. dhe B. K., që të tre nga Prizreni i ka akuzuar si 

bashkkryerës të veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyyrtar nga nei 422 par.1 

lidhur me nenin 31 të KP, aktakuzë të cilën në të gjitha fazat e shqyrtimeve kryesor ka 

përfaqësuar prokurori i shtetit Bajram Hamitaga, i cili fjalën përfundimtare, gjykatës ia ka 

deponuar me shkrim. 

 

          Prokurori i shtetit ka theksuar se në këtë çështje penale, gjatë disa seancave gjyqësore që 

janë mbajtur në mënyrë tejet profesionale nga ana e trupit gjykues, nga provat që janë 

administruar dhe atë: nga raporti i ekspertit të ndërtimtarisë L. M., nga i cili rezulton se lartësia e 

përfitimit të investitorit H. “G.” me seli në Prizren për mbindërtimet të katit të tetë dhe të nëntë në 

objektin ndërtimor që gjindet në rr. “D. R.” në Prizren, është me vlerë prej 541.069,71 euro, të 

cilin përfitim e kanë realizuar investitorët.  
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          Nga deklerata e dëshmitarit R. Sh., pronari i ndërmarrjes ndërtimore “Sh.”, me seli në 

Prizren, rezulton se ndërmarrja e tij është regjistruar në vitin 2001, ashtu që nga viti 2001 deri në 

vitin 2013 çdo vite e ka vazhduar kontratën në Kuvendin komunal të Prizrenit, e cila ka patur të 

bëjë me rrënimin e objekteve të ndërtuara pa leje, se kërkesa (urdhëresa) për rrënimin e objekteve 

çdo here e ka bërë drejtoria e inspektoriateve në Prizren, apo drejtoria e urbanizmit. Dëshmitari 

nuk ka mund të deklarohet se të ketë patur në dorë urdhëresë nga drejtoria për urbanizëm në 

Prizren, që të rrënohen objektet ndërtimore të ndërtuara pa leje në objektin ndërtimor të H. “G.” 

në Prizren i cili gjindet në rr. “D. R.”, se me fuqin punëtore ka patur mundësi që me prezencën e 

policisë ti rrënon punimet që janë ndërmarrë në fillim të ndërtimit të katit të tetë, ashtu që të 

pengohet ndërtimi i katit të nëntë. 

 

           Nga deklerata e dëshmitares A. M. e dhënë në prokurorin Themelore, rezulton se H. “G.” 

me seli në Prizren, bashkëpronar të cilit ka qenë N. B., R. M. dhe M. M., nga Drejtoria për 

urbanizëm kanë marrë leje ndërtimore, që objekti ndërtimor “D. R.” në Prizren, të ndërtohet me 

dy kate, podrum një kat përdhesë dhe 7 kate banimi, që do të thotë 2B+P+7, dëshmitarja nuk ka 

patur njohuri si zyrtare në drejtorin për urbanizëm që investitori H. “G.” të ketë bërë tejkalim të 

lejes ndërtimore që i është dhënë, këtë tejkalim e ka vërejtur vetëm si qytetare. Prokurori i shtetit 

konsideron se edhe me dekleratat e bashkë pandehurëve R. D. dhe N. D., pjesërisht është vërtetuar 

përgjegjësia penale për veprën penale për të cilën janë akuzuar gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor.  

 

   Andaj nga të gjitha provat që u ceken më lartë, padyshim është vërtetuar se të bashkë të 

pandehurit N. D. në cilësi të drejtorit të drejtorisë të inspektoriateve në Prizren, ndërsa R. D. në 

cilësi të ispektorit të ndërtimit pranë Drejtorisë së inspektoriateve në Prizren, duke mos i 

përmbushur detyrat zyrtare të tyre, ju mundësojnë ivenstitorëve të NPN “H.” grup Sh.P.K. me seli 

në Prizren, që në rr. “J. D. R.” pa leje ndërtimi  të fillojnë gjatë muajit shtator të vitit 2009 

ndërtimin e katit të tetë pastaj edhe të katit të nëntë dhe atë në kundërshtim me leje ndëritimore që 

ishte lëshuar nga drejtoria për urbanizëm në Prizren, me nr.04/4-53-872 të datës 08.07.2008, e cila 

ishte dhënë për 2B+p+7, përkundër angazhimeve formale të cilat i ka ndërmarrë, të akuzuarit nuk e 

kanë penguar mbindërtimin e kundërligjshëm për 2 katet, nuk i kanë zbatuar urdhëresat dhe 

konkluzionet që i ka ndërmarrë, i kanë shkelur të drejtat e personave tjerë kurse investitorëve iu 

kanë mundësua përfitim pasuror me vlerë prej 541.069,71 euro. 

 

          Në bashkëkryerje  kryejnë veprën penale  keqpërdorimi i pozitës apo autoriziteti zyrtar nga 

neni 422 par.1 lidhur me nein 31 të KP.  

 

          Nga provat që janë cekur më lartë, nuk ka mund të vërtetohet se i akuzuzari B. K., gjatë 

kohës kur është bërë tejkalimi në mbindërtimin e objektit në rr. “D. R.” në Prizren të ketë qenë i 

angazhuar në detyrën e inspektorit të ndërtimit, nga se nga provat që janë administruar, i akuzuari 

B. K. detyrën e inspektorit të ndërtimit në objektin e cekur e kishte pranuar pas përfundimit të katit 

të nëntë të objektit, ashtu që i akuzuari kishte përcjellur disa punime tjera, për të cilat i kishte 

ndërmarrë veprimeve për të cilat ka qenë i autorizuar.  

         Andaj prokurori i shtetit kundër të akuzuarit B. K., meqenëse nuk ka mund të vërtetohet 

(provohet fajsia e tij) heq dorë nga ndjekja penale.  
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        Në fund propozoj që trupit gjkykues që të akuzuarit N. D. dhe R. D. të shpallen fajtor për 

veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 422 par.2 lidhur me nenin 31 të 

KP, me propozim që gjatë matjes së dënimit të merren parasysh të gjitha rrethanat që ndikojnë në 

llojin dhe lartësin e dënimit për kryersit e veprës penale të cilën e kanë bashkëkryer të akuzuarit.  

 

            Mëqë të akuzuarit N. D., R. D. dhe B. K., nuk kanë pranuar fajsin, gjykata pastaj 

administroj me provat, në shqyrtimin kryesor të dt.30.03.2015, degjoj deshmitarin N. B., në 

shqyrtimin  kryesor të dt.14.05.2015, degjoj deshmitaret,  R. Sh. dhe M. M., në shqyrtimin kryesor 

të dt.17.09.2015, ka ftuar dhe ka degjuar ekpertin e ndertimtaris L. M. pastaj është bërë leximi i 

shkresave, është lexuar raporti  i ekspertizës të ndertimtarisë të dhënë nga ekperti L. M. e 

dt.24.02.204, leximi i procesverbalit me nr.003175 të dt.24.09.2013, është bërë leximi i 

procesverbalit me nr.003176 të dt.30.09.2013, në procesverbalin me nr.003177,  i dt.05.10.2009, në 

aktvendimin me nr.04/5-354-366-1, i dt.01.10.2009, është lexuar deklarata e deshmitarit A. M. e 

dhenë në prokurorin themelore në Prizren, më dt.29.01.2014 me nr.159/13, është bërë shiqimi i 5 

cop CD të siguruara nga Njësia e Krimeve ekonomike në Prizren, të cilat janë bashkangjitur 

kallximit penale me nr.2013-KE-163 për objekte të ndërtuara nga H. G. SHPK me seli në Prizrene 

cila gjindet në rrugen “J. D. R.” në Prizren. 

 

            Gjithashtu si provë bëhet leximi i informatës për urbanizëm dhe planifikimi hapsinor t 

nr.04-353- zyrtar të datës 20.05.2015  e cila përfshinë 19 faqe. Si dhe kërkesa për mbështetje 

policore nga Drejtoria e shërbimeve publike, inspektoriati i ndërtimtarisë nr.04/5-354-363/5, e datës 

17.05.2010.  

 

        Deshmitari N. B., në filllim deklaroj se qëndron në tërësi pranë dekleratës së dhënë në 

prokurorin e shtetit në Hep.nr.156/13 të datës 17.06.2014.duke vazhduar pastaj se objektin në rr. 

“D. R.” në Prizren e kemi fillue në fillim të muajit gusht të vitit 2008. Investitor ka qenë ndërmarrja 

projektuese ndërtimore H.-G SHPK në Prizren. Lejen e ndërtimit e kemi pas për dy nivele podrum 

përdhese dhe + 7 kate tjera të banimit. i angazhuar për ndërtimin e objektit për ndërtim kanë qenë 

unë për me përjcjellë prej fillimit gjerë në mbarim  për ndërtimin e objektit. Prej inspektorëve të 

kuvendit të komunës kompetent  për përcjelljen e objektitit prej fillimit gjerë në mbarimin e tij kanë 

qenë këtu personat të cilat gjenden mbrapa meje – të akuzuarit R. D. dhe B. K. Përfundimi i katit të 

7-të të objektit, është bërë, data nuk më kujotohet, por ka qenë muaji nëntor apo dhjetor i vitit 2009. 

Punët e vrazhda gjer në katin e shtatë janë krer në muajin shtator të atij viti, mirëpo pjesa 

hidroizoluese është bërë siç thash në muajin nëntor apo dhjetor. Hidroizolizimin e kemi bërë për ta 

mbrojtur pjesën e kulmit.  

       Leje për vazhdimin e katit të 8-të  nuk kemi pas  dhe për një pjesë të katit të 9-të të të njerit 

bllok, dy objekte kanë qenë 2B+P+9  dhe blloku B-2B+P+8. katin e 8-të e kemi filluar në fund të 

vitit 2009, mendojë se ka qenë muaji nëntor apo dhjetor, ndërsa katin e 8-të e kemi përfunduar në 

verë të vitit 2010. 

       Në pyetjen e prokurorit kur e keni fillu katin e 8-të a ju kanë ardhë inspektorët në kontrollim 

dhe me ju thanë që nuk keni leje për katin e 8-të dhe mos ta vazhdoni punën, deshmitari deklaroj se 

e dij se kanë ardhë por unë nuk kam qenë prezent.  

 

        Për pjesët e ngritura (kati i 8 dhe 9)  nuk kam kontaktu me ispektoret. 
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        Në pyetjen tjeter se a ke pranua ndonjëherë konkluzion me shkrim për ndërprerjen e 

punimeve të katit të 8-të e mandej edhe për katin e 9-të, deshmitari deklaroj se konkluzionin e kanë 

pru për ndërprerjen e punës dhe për rrënimin e katit 8-të dhe 9-të.  

       Se pse nuk iu kemi përmbajtë konkluzioneve, arsya ishte se kur ka ardhur konkluzioni për 

rrënim, kemi rrënuar një pjesë të katit të 8_të shtyllat qysh kanë qenë të betonuara për këtë kat janë 

eliminu konstrukcioni i pllakës ka qenë i pregaditur për betonim dhe ate e kemi rrënu, por mandej 

kemi vazhduar. Gjatë asaj kohe, nuk kemi patur ndonjë procedur kundervajtëse as unë e as 

investitorit.  

       Konkluzionin për rrënim e kemi marrë kurse vendime nuk ka për rrënim. Nuk ka qenë ekipi 

për rrënim për  shkak të kushteve atmosferike, në atë kohë, koha ishte me borë,  por ka qenë 

konkluzioni për rrënimin e objektit.  

       Në pyetjen tjeter të prokurorit se a keni pranue konkluzion me shkrim nga drejtoria e 

inspektoriateve në Prizren se në kohë të caktuar do të delë ndërmarrja e autorizuar për rrënimin e 

objektit të cilin e keni ndërtuar pa leje për pjesën e objektit, deshmitari tha se konkluzion për rrënim 

kemi marrë, mirëpo ekipi për rrënim apo çfarëdo ekip tjetër unë nuk e di që ka ardhë. 

      Gjersa kemi ndërtuar dhe keni vazhduar edhe me katin e 9-të,  sa i përket konkluzion për 

ndalimin edhe për katin e 9-të, nuk kemi marrë,  vetëm konkluzionin për katin e 8-të sepse ndërtimi 

i katit të 9-të sepse kurorat kanë qenë të ngritura, rreth ballkonit ka qenë në lartësi prej 1,20 m,jashtë 

terasës ka qenë i ngritur edhe kurora.  Gjatë ndërtimit dhe përfundit të katit 8-të inspektorët kanë 

qenë, por për katin e 9-të nuk kanë qenë ngase nuk kanë vërejtur punimet e ndërtimit. 

       Për vazhdimin e katit të 8 dhe 9-të kemi këruar leje  për ndërtim për urbanizën në Prizren 

dhe me datën 18.05.2010 kemi paguar edhe taksën për të gjitha pjesët e tejkaluara të ndërtimit në 

vlerës prej 41.500 euro, dhe gjatë ndërtimit të katit 8 dhe 9-_të nuk jamë takue me N. D., vetëm kur 

kemi pas rast jashtë objektit të cilat i kemi kryer punët, jemi takue në zyre të drejtorisë për ndërtim. 

Drejtori na ka thane që duhet me i ndërprerë punët,  na ka thanë dhe për këtë arsyje kemi ndërmarrë 

këto konkluzione. Lidhur me objektin përveç në zyrë nuk jamë takuar edhe ndonjëherë tjetër. 

      Me inspektorin R. D. dhe B. K. lidhur me objektin nuk jemi taku, vetem ka patur ndonjë 

përshendetje në rrugë. 

 

     Në pyetjen e mbrojtësit, i të akuzuartit N. D., avokatit H. K.: a mund të na tregoni se në bazë 

të atij projektit dhe lejeës së ndërtimit çfarë sipërfaqe ka përfshirë metër katror në tërësi kompleksi, 

prej bazës, deshmitari deklaroj se sipas lejes së ndërtimit është paraparë objekti prej 46.000 m2, 

përafërsisht. Aktalisht  sipërfaqja e objektit momentalishtrreth është 50.000 m2.        

        Vija ndërtimore sipas planit rregullativ ka qenë 5 m, largimi prej rrugës me insistimin e 

drejtorisë për urbanizëm është rritë vija ndërtimore edhe 2 m, prej 5-7 metra, ajo pjesë prej 2 

metrave në tërë gjatësin e rrugës ku është ndërtu objekti përfshinë rreth 180 m, gjatësi pra çdo 360 

m2 kanë qenë të zvogëluar objekti për etazhë kështu për çdo largim nga rruga për 2 m, që është 

llogaritur është ndërtuar edhe kati i 8 dhe i 9-të.  

 

         Drejtor për urbanizëm i cili ka kontaktuar dhe ka insistuar me ndryshimin e kushteve të 

ndërtimit të objektit ka qenë drejtori Q. L., ish drejtor. Nuk na është thenë gojarisht që këtë hapsirë 

të fundit të kompenzohet me etazhë. 
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         Dëshmitarit i ofrohet një aktvendim i drejtorisë së inspektoriateve i datzës 01.10.2009 dhe 

pyetja pason a ka të bëjë ky për ndërtimin e katit të 8 dhe të 9-të, deshmitari tha se e kam marrë në 

bazë të shiqimit deklaron se e kam marrë, si dhe konkluzionet tjera të g jitha i kemi marrë. Unë 

personalisht nuk jamë ftuar në procedurën Gjykatën për kundërvatje.     

        Në pyetjën e akuzuarit N. D.: dëshmitari përmendi se ka qenë në zyren time a ju kujtohet që 

në zyrën time ku keni  deklaruar se do ta bëjë rrënimin e pjesëve të shtuara të objektit, deshmitari 

tha se unë deklarova se kemi filluar me rrënimin e konstrukcionit të shallonit – drasimit. 

        Sa i përket vleres së përfitimit në ndërtimin e 2 kateve,  ne kemi shkuar në kompenzimin e 

sipërfaqes së humbur gjatë lëshimit apo tërheqjes së objektit nga 360 m2 në 10 kate, dhe përfitimi 

është diku 500-550 për m2,  dhe komuna për këtë ka marrë kompenzimin me datën 18.05.2010, për 

taksa në vlerës prej 41.500 euro drejtorisë së urbanizmit.   

       Në pyetjen e mbrojtësi i të akuzuarit B. K., av. S. M.:  gjatë ndërtimit të katit të 8 dhe të 9-të 

a i kujtohet dëshmnitarit a ka marrë ndonjë konklzion apo procesverbal a ka përpiluar i akuzuari B. 

K. në objekt përveç konkluzionit për rrënimin e shkallëve, deshmitari deklaroj, po, gjatë ndërtimit 

të katit 8 dhe 9-të kam marrë konkluzion, për procesvberbal nuk kam qenë prezent kur 

procesverbalin e ka përpiluar B. K., unë nuk kam qenë prezent. Shkallët në rrugë si pengesë ato janë 

rrënuar.  

       Baza e pllakës së katit të 8-të me metër kator, u deklarova më herët është 3600 m2. 

        Në pyetjen e anëtarit të të trupit gjykues, deklaruat ma herët se keni paguar shumën prej 

41.500 euro në emër të legalizimit a keni marrë vendim mbi legalizimin nga urbanizmi, deshmitari 

u përgjegj me jo, por tani pritet të merret legalizimi nga urbanizmi. 

 

        Deshmitari R. Sh., në pyetjen e prokurorit të shtetit se kur e ka themeluar  ndërmarrjen 

ndërtimore N.N.“ R. Sh.”, ma herët e kam pas firmën “G.” kurse mnë vonë e kam pas N.N.”R. Sh.” 

në vitin 2000-2001, por më vonë. Gjatë kohës sa kamë punu ka patur kontratë me Komunën e 

Prizrenit apo drejtorin e inspektoriateve për rrënimin e objekteve që janë ndërtuar pa leje, kontratën 

e kamë marrë sipas tenderit të Zyres së Prokurimit pranë Kuvendit të Komunës, dhe kemi vazhdu 

kontratën për çdo vit, kjo kontratë ka zgjatur gjerë në vitin 2013 dhe pas ndarjes fizike me vllëzërit 

tani ende ekziston firma e lidhur me kuvendin e komunës e cila firmë e ka ende kontraten e 

vazhdimit të punimeve. Gjatë kohes sa kamë qenë unë, ka patur rrenime, kur e kanë par të rruges 

inspektoret, ka patur shtepia, vitrine etj. Per dalje në teren ftesen më së shumti e kemi patur nga 

Inpektoriati pranë Drejtorisë së Kuvendit të Komunës. 

              Ftesa për me dalë në objekt të caktuar ose në kohën e caktuar, më së shumti kam pas me 

inspektoriatin pranë Drejtorisë të Kuvendit të Komunës, dhe kemi patur gjithashtu marëveshtje me 

inspektoriatin që të asistojë edhe policia por kërkesa i bihet atyre 72 orë përpara për të dalur në 

vend të ngjarjes. 

        Në pyetjen tjeter të prokurorit, a të kujtohet deri sa ka fillu ndërtimi dhe deri sa ka 

përfunduar i objektit në rrugën “D. R.” të cilën e ka ndërtuar grupi i investitorëve “H. G.” a ke pas 

ftesë për këtë intervenim në këtë objekt nga drejtoria e ispektoriateve në Prizren, deshmitari tha se 

nuk më kujtohet, unë nuk e di a ka patur ftesë, intervenim nuk kam ba. 

        Për rrënimin e objekteve në çfarë lartësie kam mujtë me interventu me teknikën, e 

deshmitari deklaroj se kam eskavatorët edhe kompresorët. 
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            Prokurori pyet se sipas kontratës që e keni lidhë me Kuvendin e Komunës – Drejtorin e 

inspektoriatit a ke qenë i obliguar me intervenue në të gjitha rastet kur të paraqitet kërkesa apo 

urdhëresa nga drejtoria e inspektoriateve, deshmitari u përgjegj se në kontratë kam pas se kur është 

nevojë me më thirrë 24 orë unë kam qenë në gjendje gadishmërie.  

        Në pyetjen nga ana e të akuzuarit N. D.: me teknikën apo ka poseduar ma herët si i përmendi 

më herët eskavaror, kamionët a ka mundësi që me këto mejete të rrënohet një objekt 7-8-9 katëshe, 

deshmitari tha  jo, nuk ka pas mundësi me rrënu, sepse mundësia jonë ka qenë rrënimi gjerë në 3-4 

katëshe. Gjatë gjithë periudhës prej vitit 2000-2001 deri në vitin 2013 se a kemi rrënue ndonjë 

objekt të lartësisë 8-9 katësh,  nuk kemi patur këtë mundësi këtë e deklarova edhe ma herët.   

       Përseri në pyetjen e prokurorit se kur fillon vendosja e shtyllave në një objekt dhe 

përfundojnë vetëm shtyllat e objektit, nëse ndërtimi ka filluar në mbi katin e 7-të të objektit, nëse do 

të kishe urdhërese me teknikën që e ke pas në dispozicion dhe fuqinë punëtore a keni pas mundësi 

me i rrënue shtyllat e objektit, deshmitari tha se me fuqi punëtore ajo bëhet apo ka mundësi, me 

teknikë jo. 

     Në pyetjen e kryetarit të trupit gjykues se a të ka ftuar dikush nga Kuvendi i Komunës apo 

inspektoriati që në vitin 2009-2010 të bëhet ndonjë rrënim në objektin i cili gjindet në rr. “D. R.” në 

Prizren, deshmitari tha se nuk po më kujtohet. 

 

           Deshmitari M. M., në fillim ngelë në tërësi pranë dekleratës së dhënë në prokurori si dhe në 

shqyrtimin gjyqësore të datës 17.09.2014.ku ka deklaruar se është njeri prej akcionarve të “H. G.”, 

dhe për punet teknike është marrë N. B., i cili ëshrtë edhe akcionar në ndertim. Ky person na ka 

njoftuar rregullisht mbi ecurin e nderitimit, pengesave që janë paraqitur dhe me raportet me zyrtaret 

e Kuvendit Komunal. N. na ka informuar rregullisht edhe për nderhyrjën e inspekcionit dhe 

zyrtarve tjer komunal. Unë e kamë njohur dhe e njoh N. D. vetem si zyrtar komunal, përndryshe 

nuk kamlë patur kontakte private me te asnjëher. Unë nuk kamë ndegjuar për ekipet e autorizuara 

për rrenimin e dy kateve që kanë tejkaluar me projekt. Nuk me ka njohur korkush. Kerkes me 

shkrim për legalizim e kemi bërë, përgjigjjen nuk e kemi marrë, edhe pse e kemi bërë pagesen.  

   

Në shqyrtimin kryesor të dt.14.05.2015, deshmitari shtzoi edhe këtë se kati i 8 dhe i 9 i këtij 

objekti, është i banueshëm, se kush janë se kush janë banoret, nuk e di, kompetent për këtë N. B. 

Dhe se a është i legalizuar kati i 8 dhe i 9-të i objektit, nuk e di. 

 

           I akuzuari N. D., në pyetjen e mbrotësit të tij, av. H. K.: a mund të na tregoni prej cilit vit 

deri në cilin vit keni punuar në Drejtorin e inspektoriateve në Prizren, i akuzuari u përgjigj se unë si 

Drejtor në drejtorin e inspektoriateve kam qenë që nga viti 15.janar 2008 deri me 30.mars 2010. 

Kompetencat e drejtorit, apo konrektisht të mijat kanë qenë të menaxhojë me 6 sektorë të drejtorisë 

në mesin e tyre ka qenë edhe sektori i ndërtimtarisë, drejtori ëshltë menaxher i një dikasteri i cili i 

mbykqyrë punën e inspektorëve të cilët janë të pamvarun në vendimet e tyre organizon punën që 

inspektorët të jenë më efikas dhe harton planet strategjike nga i cili menaxhon të jetë më efikas në 

ofrimin e shërbimeve për qytetarë dhe drejtoria e inspektgoriateve sektor shumë i rëndësishëm në 

KK. Prizrenit drejtori ka për obligim të bashkëpunojë me të gjitha organizatat tjera si shtetërore 

edhe ato qeveritare të cilat i shërbejnë qytetarëve.  

            Se a ka qenë i njoftuar lidhur me ndërtimin që është bërë në lagjen “L.” në rr. “D. R.” ku 

investitor ka qenë H. grup, tha se po. 
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       Se në atë zonë të qytetit cili prej inspektorëve e ka mbulur në kontrollim dhe vizita. Tha se  

duke u bazuar në hapsirën e madhe  qytetit dhe  numrit të vogël të inspektorëve, me qëllim që 

inspektorët mos të krijojnë monopol nëpër lagjet e caktuar  e kan dhënë si rregull që për çdo muajë 

të ndërrohen inspektorët nëpër terene. 

 

       Inspektor gjatë asaj kohe në atë punishte në rrugën “D. R.”, kanë qenë inspektorët E. B., R. 

D., B. K. dhe pasi që ka qenë sistemi i rotacionit të gjithë inspektorët e kanë përcjellë ndërtimin pasi 

që unë i kam pas 6 inspektor, dhe sipas dijes time  këta inspektor të caktuara kanë bërë kontrollimin 

dhe përcjelljen e objektit sipas obligimeve dhe detyrave të inspektorëve, në tërsi. 

       Duke u bazua në kompetencat e mija të atëherëshme si drejtor së bashku me të gjithë 

inspektorët e dikasterit të ndërtimtarisë janë marrur të gjitha vendimet dhe çdo procedurë e cila ka 

qenë në kompetencën tonë për objektin në fjalë.  

       Mbrojtësi pyet se me datën 19.10.2009 keni bërë një kërkesë për fillimin e procedurës 

kundërvajtëse kundër investuesit të punimeve H. grup, respektivisht pronarit N. a na tregon për 

çfarë arsyje i ke bë këte, i akuzuari tha se kryesisht këkresa për fillimin e procedurës 

përkundërvajtje iniciohen nga inspektori i terenit dhe vërtetohen nga drejtori i drejtorisë dhe këto  

kërkesa aplikohen në momentin kur investitori nuk i zbaton urdhërat e inspektorit, andaj kërkesa 

është bërë për shkak të mos zbatimit të urdhërave nga ana e investorit. 

           Në pyetjen tjeter të mbrojtësit se a mund të na tregoni se drejtoria e juaj me cilat mjete dhe 

personel disponon që në raste nevoje pas marrjes së vendimit për rrënimin e objekteve mund ti 

ekzekutojë, i akuzuiari deklaron se kryesisht procedura nëse bëhet fjala për ndonjë objekt të 

ndërtuar pa leje apo konkretisht të objektit në fjalë fillon që nga momenti kur inspektori i terenit e 

vërteton se investitori ka bërë tejkalime apo ka filluar të ndërtojë pa leje ndërtimi, faza e parë e 

procedurës është vendosja e shiritave që dëshmojnë ndalimin e punimeve si dhe tërheqja e vërejtjes, 

cilat ato mjete si drejtori në radhë të parë jemi të obliguar që me shkrim ta njoftojmë investitorin se 

me datën e caktuar do të bëhet rrënimi i objektit, dueht ta njoftojmë policinë 72 orë më herët e cila 

duhet të asistojë me ndihmës eventuale ppër inspektor nëse vjen deri te ndonjë mosmarëveshje, dhe 

nëse vërtetohet se ka probleme me ujë dhe rrymë duhet të lajmërohet ujësjellësi dhe KEK-u për 

shkyqjr dhe normalisht duhet të njoftohet firma e cila duhet të ketë kontratë me komunën për 

rrënimin e objekteve pa leje.  

        Nga ana e mbrojtësit  të akuzaurit i ipet në shiqim konkluzioni mbi lejimin  e ekzekutimit me 

nr.04/5-354-363-2 të datës 06.10.2009, a keni firmosur ju këtë konkluzion, i akuzuari shiqoj këtë  

konkluzion është nënshkrimi im,  dhe normal kjo krëkesë është proceduar nga unë  dhe nga 

inspektori i terenit.  

        Unë personalisht e kamë vizituar ndërtimin e objekti,  kam qenë i shoqëruar nga kryetari i 

komunës R. M., nga ish drejtori i administratës M. K., kanë qenë edhe dy inspektor por nuk më 

kujtohet saktësisht sepse ka kalu një kohë e gjatë dhe ka qenë investitor 

 

         Në pyetjen e anëtari i trupit: zakonisht ju kur dilni në teren a është rregull që juve tju 

shoqërojë edhe kryetari i komunës drejtori i administratës apo edhe ndonjë drejtor i drejtorisë 

drejtër që nuk ka të bëjë  me drejtorin  e inspektoriateve, i akuzuari tha se  jo nuk është rregull, dhe  

pse kjo ka qenë përjashtiim i akuzuari tha se në vitin 2009 në Kosovë kanë qenë zgjedhjet lokale 

kryesisht në nëntor dhe normalisht kryetari i komunës pasi që ka qenë fushata elektorale para 

zgjedhjes dhe i njejti ka qenë kandidatë për kryetar komune, ka bërë një vizitë objektin në fjalë për 
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arsye se ka pas një informatë që ka tejkalime dhe eventualisht ka dashur ti takojë investitorët për të 

n egocuar rrënimin vullnetar i objektit.  

         Në pyetjen tjeter të mbrojtësit të tij se gjatë asaj vizite a është konstatuar se gjeri në cilin kat 

është arritur me ndërtime, i akuzuari u përgjigj se nuk më kujtohet saktësisht por e di se deklarimi i 

investitorit para kryetarit dhe gjithë neve ka qenë se do të bëjë ekzekutimin vullnetar të 

mbindërtimit dhe në atë  moment ka filluar me rrënimin e shtyllave të cilat i kishte ngritur tërë 

pllakën e katit vijues investitori pasi ka filluar e pçrishjes së shtyllave për ndërtimin e katit të 8, 

atëherë duke besuar në atë dekleratën e tij ne jemi tërhjekë dhe kemi vazhdu me fushatë. 

             Firma kontraktuese me komunën e Prizrenit që në rast nevoje të angazhohet në rrënimin e 

objekteve pa leje a kanë patur mekanizma apo mjete për intervenim me katet ku është tejkalue 

ndërtimi në 8 dhe 9, i akuzuari me tej tha se në bazë të përvojës time gjatë vitit 2008 ku në firmën 

“Sh.” si kontraktuese në Prizren, kam rrënuar mbi 100 objekte të vogla, firma për objektin në fjalë 

nuk ka pasur mundësi teknike për ekzekutimin e tejkalimit. 

 Në vitin 2009 nuk kamë patur ndonjë kontraktim me ndonjë firme për rrënimin e objekteve në 

rastin konkret në H. grup, me sa e di unë edhe pse kontrata drejtoria e urbanizmit në zyren e 

prokurimit dhe ne si drejtori nuk kemi pasur njoftim për bashkëpunim me një firmë për rrënimin e 

objekteve pa leje.  

            Në asnjë mënyrë dhe me asnjë veprim timin nuk kam përfituar materialisht as nuk i kam 

krijuar mundësi të tjerëve të përfitojnë nga veprimet apo mosveprimet e mija si drejtor i 

inspektoriatit. 

            Se për çfarë arsyje nuk kanë mundur të ekzekutohen vendimet e mija lidhur me rrënimin e 

katit të 8 dhe të 9 të objektit, se Drejtoria e inspektoriateve gjatë vitit 2009 nuk ka pasur një kontratë 

valide me ndonjë kompani e cila do të bënte rrënimin e objekteve pa leje andaj edhe për objektin në 

fjalë pengesë kyqe thelbësore ka qenë mos ekzistimi i kontratës me një kompani të tillë gjë që e 

kam cekkur edhe në dekleratën e parë timen dhënë policisë hetimore. 

 

         Në pyetjen e mbrojtësit të akuzuarit R. D., avokati S. K.: para se ti ndërmerrni veprimet 

procedurale, konkretisht konkluzionet për lejimin e ekzekutimit dhe kërkesën për fillimin e 

procedurës kundërvajtëse, ju si drejtor a keni qenë në njohuri se Komuna nuk ka pasur kompani 

kontraktuese për rrënimin e objekteve të mëdha, i akuzuari deklaroj se nuk kemi pas njohuri.  Pas 

konkluzionit mbi lejimin e ekzekutimit datë 16.10.2009, ne si drejtori kemi qenë të informuar në 

momentin kur i është bë kërkesa kompanisë për të ardhur në vend të ngjarjes dhe për të rrënuar 

objektin.  

       Prokurori i shtetit: me dekleratën e tij të dhënë në prokurori tani i akuzuari N. D. ka deklaruar 

se objekti ndërtimor në rr.”D. R.” në Prizren, të cilin e ka ndërtuar H. G. nga Prizreni e kanë 

përcjellur gjatë ndërtimit inspektorët B. K. dhe R. D., ndërsa sot ka deklaruar se përveç këtyre dy 

inspektorëve këtë objekt gjatë ndërtimit ta ketë përcjellur edhe inspektori E. B. a mund të na 

deklarohet se cila dekleratë është e kjartë, i akuzuari deklaron se kjo që thotë prokurori dekleratës 

time i qëndrojë në tërësi për arsyje se mund të kenë gabuar se kanë qenë 5 vite kohë dhe në pyetjen 

e m ëparshme të avokatit tim unë cekë se kontrolli ka qenë në sistemin qarkor dhe aty i sqarova se 

të gjithë inspektorët kanë patur qasje në punëtor. 

 

        PSH:i akuzuari ka deklaruar se në fillim të muajit tetor të vitit 2009 e ka vizituar 

personalisht objektin në ndërtim së bashku me kryetarin e komunës R. M., deri sa ka qenë e 

përfunduar pllaka e katit të 8 e ndërtimit të objektit ndërsa kishte filluar ngritja e shtyllave për katin 
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e 9 pyetja është për çfarë arsyje drejtoria e juaj – inspektorët e drejtorisë suaj të ndërtimit nuk kanë 

ndërmarrë veprime që mos të  ngritet kati i 8 meqenëse jndërtimi i një kati me një sipërfaqe prej 

rreth 7500 m2 nevojitet kohë dhe angazhim i gjatë për ta ndërtuar nga se punimet kanë zgjatur që 

nga fillimi deri në përfundim rreth 2 vite. Kjo ishte pyetja ime pse nuk ka ndërmarrë veprimi kur 

është ndërtu kati i 8? 

           I akuzuari: inspektorët në bazë të kompetencave dhe detyrave që i kanë patur në atë kohë i ka 

ndërmarrë të gjitha veprimet e veta duke u bazuar në Ligjin mbi inspektoriatin dhe ndëprprerjen e 

punimeve të ndërtimit pa leje, për këtë janë dëshmi proceset dhe vet dëshmitë e dy dëshmitarëve të 

mbrojtjes dhe prokurorisë dhe bashkëinvestitorëve. 

        PSH: me datën 06.10.2009 në cilësi të drejtorit i akuzuari N. D. ka nënshkruar konkluzionin 

me nr. siç është prezentuar para trupit gjykues për rrënimin e mbindërtimeve që janë bërë në 

objektin në rr. “D. R.” ku janë bërë tejkalimet për dy kate: pyetja për çfarë arsyje dhe ku kanë qenë 

pengesat që ky konkluzion të cilin e keni marrë nuk ë shtë zbatuar? 

        I akuzuari: arsyja kryesore ka qenë mungesa e kompanisë kontraktuese e cila nuk ishte 

kompetene për rrënimin e objektit dhe kësaj arsyje i ndihmon edhe kushtet klimatike që kanë 

penguar akcionin. 

        PSH: N. D. në prokurori edhe sot ka deklaqrua se detyrën e drejtorit të inspektoriatit e ka 

marrë nga fillimi i vitit 2008 deri me 15.mars 2010, tejkalimet në ndërtim të objektit janë bërë 

sidomos në vitin 2009 nëse gjatë vitit 2009 nuk ka patur komuna e Prizrenit kontratë me 

ndërmarrjen për rrënimin e objekteve të ndërtuara pa leje sipas raportit që na i ka dërguar drejtoria 

për prokurorim rezulton se gjatët vitit 2010 kanë patur kontratë me firmën “Sh.” pyetja, nga 

01.janar gjerë me 15.mars 2010 pse i akuzuari me stafin e tij nuk e ka shfrytëzuar mundësin që në 

ndërmarrjen e “Sh.” e bënë rrënimin e dy kateve të objektit që është ndërtuar pa leje? 

        I akuzuiari: kur është lidhë kontrata me datën 26.mars 2010 unë nuk kam qenë drejtor i 

drejtoratit. 

             I akuzuari R. D., Në fillim i akuzuari deklaron se e ka dhënë një dekleratë në prokurorin e 

shtetit me Hep.nr.159/13 të datës 16.05.2014, dhe i pyetur se a i kujtohet se çka ke deklaruar 

atëherë, i akuzuari deklaron se po dhe qëndron në tërësi pranë asaj deklerate. 

 

        Në pyetjen e mbrojtësit të tij av. S. K.: a mundesh që të na spjegosh procedurat 

administrative dhe detyrat për ndërmarrjen e veprimit të tua si inspektor deri në konkluzion? 

        I akuzuari deklaron se detyra e inspektorit në teren është që të bënë inspektimin çdo ditë të 

kontrollon objektet që janë duke u ndërtuar dhe eventualisht nëse ka ndërtime të reja. në rastin në 

fjalë ky ndërtim ka fillu ma herët se që me e marrë unë atë teren dhe ka qenë zona e inspektorit B. 

N., dhe ka fillu fillimisht lëndën atëherë kjo lëndë është e trajtuar si ndërtim pa leje fillimisht e 

pastaj në bazët ë të një praktike tereni më  është kalu mua, datën e saktë se kur nuk mund ta dijë,  në 

atë objekt ka bë proces me datën 24. 09.2009, kemi konstatu parregullësi mbi ndërtim për të cilat 

kemi bë edhe procesverbal të nesërmen me datën 25.09.2009, kemi lëshu aktvendim për ndërprerjen 

e punimeve, deri sa të pajiseme me leje, vizita e dytë ka qenë me datën 30.09.2009, për inspektimin 

e dytë kem konstatu dhe kam përpiluar procesverbalin me datën 01.10.2009, kemi dhënë 

aktvendimin e dytë urdhër për rrënimin e ndërtimit pa leje të cilin investitorët nuk e kanë respektu, 

me datën 05.10.2009, kemi qenë prap në vendpunishte, ku kemi përpiluar urdhër dhe  proces që nuk 

eka respektuar vendimin paraprake, pëkundrazi ka vazhduar punimet me datën 06.10.2009, kemi 

përpiluar konkluzionin për rrënim të objektit dhe punimeve shtesë, këtë ia kam dorëzuar  drejtorit 

në atë kohë drejtor ka qenë N. D. Ekzekutimi ka qenë i caktuar për datën 12.10.2009 dhe nuk e 
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kemi ba ekzekutimin.Atëherë e kam konsultu drejtorin për datën e rrënimit, dhe më tha drejtori 

“leje se kemi punë tjera se çka po bohet ta shohim se çka po bahet”, është folë për atë objekt, unë 

prap kam shku te drejtori se lënda ka met keq, se në atë objekt po vazdohen punimet pa asnjë 

ndëshkim të investitorit më ka  thënë se merre dhe bone një kërkesë për kundërvajtje ndaj 

investitorit H. “G.” , paraqitjen në kundërvajtje e kemi bërë me datën 19.10.2009.  

 

       Në pyetjen tjeter të mbrojtësit se pas kësaj procedure që ju u dekalarut a nënkupton që 

kompetencat e juaja si inspektor i ndërtimit bazuar në Rregulloren e atëhershme për ndërtimin e 

objekteve dhe Ligjit për procedurën administrative kanë përfunduar? 

       I akuzuari deklaron se realisht kur caktohet konkluzioni dhe nuk ekzekutohet ski çka me lyp 

në objekt tjetër, dhe nëse nuk shkohet në ekzekutim atëherë ska nevojë e hup kuptimin që ta viziton 

objektin, investitori ka qenë vazhdimisht kontakt me drejtorin tonë dhe të urbanizmit, kinse po 

marrin leje shtesë etj. Na ka njoftu drejtori gjatë mbledhjeve se objekti ka me vizitu kryetari i 

komunës, unë e di se edhe kryetari e ka vizitu këtë objekt me datën 04.11.2009, neve nuk na kanë 

thirrë në atë vizitë, ku është thirrë vetëm një inspektor E. B., inspektori i ndërtimit dhe ka qenë 

prezent drejtori N. D. Çka kanë bo atë ditë nuk e di, sepse nuk kam qenë prezent, por kam ndëgjuar 

fjalë se do të ndërprehen punimet dhe do të marrin leje do të bëjmë kështu etj.etj. pastaj ka ardhë 

edhe sezona e dimrit edhe punimet janë ndërprerë për shkak të kohës, të cilat kanë rifillu në 

pranverë por kah fundi i muajit mars 2010 siç e mbajë në mend na është ndërruar tereni dhe mandej 

kam shku në teren tjetër.  

 

         Në pyetjen e prokurorit se në cilën fazë të ndërtimit ka qenë objekti kur e ke pranu ti 

mbikqyrjen në këtë zonë të ndërtimit, i  akuzuari deklaroj se saktësisht se në cilën fazë nuk më 

kujtohet por e di që aty kanë qenë 3 llamella dhe gjithmonë kanë qenë shkallë shkallë llamellat, 

njena ka shku mbrapa, tjetra pak ma mbrapa, dhe kemi vërejtur se objekti ka qenë në oznën 

reprezentative të qytetit, ku vërehet çdo ditë, dhe kur kanë filluar tjekalimet kemi filluar të bëjmë 

kontrollet dhe inspektimet  

        Se sa kanë zgjatë punimet për një katë ndërtimet, fjala për katin e 8-të, nuk kemi bë ndonjë 

pasqyrë për sa kohë ose kalkulim se ka kohë mund të kryhet katin të cilën e përmendi prokurori. 

 

       Në pyetjen tjeter të prokurorit se pse nuk i keni ndërmarrë veprimet e para kur ka fillu ngritja 

e shtyllave që të ndalohet me veprimet e punimeve, i akuzuari përgjigjet se çdo vizitë në atë objekt 

dhe paraprakisht dhe pas vizitës e ka dijtë drejtori N. D. 

 Se pse nuk i kemi  pengua investitorin që në fillim të marrjes së punimeve për katin e 8-të, 

arsyedra është se kur e kam marrë detyrën unë dhe është thënë se janë bërë tejkalimet në objekt, aty 

janë ndërtuar 3-4 janë ndërtuar pa leje fare, leja është siguruar shumë më vonë, kur ka ardhë te kati i 

8-të na kemi fillu me procedurë, edhe pse kanë marrë vendime të shumta për ndalimin e punimeve, 

por nuk është ndërmarrë dhe nuk hequr asnjë i vetmi bllok në mur, këtë pa mbështetjen e drejtorit 

N. D., dhe në rastin konkret ashtu ka ndodhë unë kam marrë konklzionin për rrënimin e objektit ia 

kam dorëzuar drejtorit, ka qenë edhe data e caktuar kur ë shtë dashtë të bëhet rrënimi mirëpo 

drejtori N. D., më ka thënë “kqyri puntë tjera r kqyrim këto ma vonë”. 

        Prokurori i shtetit:  a po të kutjohet në cilën fazë të ndërtimit apo të meremetimit më tutje që 

e ke kalu ti në teren tjetër, çka ka qenë atëherë tuj u punu në atë objekt është fjala në muajin mars 

2010,  i akuzuari tha se sinqerisht nuk më kujtohet edhe pse dy llamellat kanë qenë të përfunduara, 
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për njërën llamell nuk e di se në cilën fazë kanë mbet, por sistemi skeletor ka qenë i përfunduar për 

dy llamella, ndërsa për të tretën nuk e di. 

            Zakonisht në dhjetor zvogëlohet intenziteti i punimeve për shkak të motit, atëherë i 

kompletojmë lëndët i qesim nëpër fajlle dhe presim motin e mirë, për vitin e ardhshëm, lënda në 

fjalë më është kërku prej kolegut po më duket prej B. pasi që në atë kohë investitori kishte fillu ti 

ndërtojë disa shkallë poashtu pa leje, kështu që B. ka shkuar në teren i kanë prishë ato shkallë dhe 

më pas nuk e di se çka ka ndodhë.  

        Në momentin kur më është ndërru tereni, lëndën e kam dorëzu me u shërbye me datë 16 apo 

17.05.2010, më duket të B. K. Shkallët a kanë fillu me u ndërtu më vonë, pasi që e kam ndërru 

terenin. Për objektin që bëhet fjalë, pastaj është lënë në sirtar ka ndejtur gjerë me datën 16-

17.05.2010, dhe atëherë është bërë një kërkesë për asistencë policore për rrënim të shkallëve dhe atë 

njoftimi për rrënim është mbështetur në konklzionin tim të mëhershëm. 

        Në vitin 2010, drejtoria jon është shujtë, ne kemi kaluar në kuadër të drejtorisë për 

urbanizëm, komplet stafi ku si drejtor atëherë ka qenë S. P., ndërsa neve në tavolinë njoftimi na ka 

ardhë nga kordinatori E. B.  

            Sipas detyrave në konkretë inspektori inspektimet duhet me i bo në mënyrë të pavarur në 

teren edhe me raportu eprorin. 

        Në pyetjen e të akuzuarit N. D.: sipas kontratës që e keni nënshkru në Kuvendin Komunal, 

kompetencë e kujt është a është e inspektori apo drejtorit që të merr një vendim që rasti duhet të 

procedohet si kundërvajtje apo jo, i akuzuari thot se është e inspektorit që në bazë të Ligjit kur 

konstaton parregullësi me inicu procedurë për kundërvajtje. mirëpo në rastin në fjalë këtë objekt 

edhe gjatë kohës që ka pas ish kolegu B. N. nuk ka insistu me u ndërpre punimet e as me u bo 

kundrëvajtje dhe procedurat që i kam bërë B. unë kam qenë bashkë me te si përcjellës, dhe kjo 

kundërvajtje që është bë është bë me insistimin tim dhe ti dihet se ti duhet me nënshkru si drejtor. 

            Në kohën kur N. D. ka qenë drejtor neve na është dorëzu kontrata çdo fillim viti në çdo 

muajin e 11-të vitit paraprak na është bë vlerësim prej kordinatorit dhe prej drejtorit në rastë se 

vlerësimi kishte me qenë negativ ai dojke me thënë automatikisht anuloje kontratën për vitin tjetër, 

kështu që na kemi qenë nën urdhërat e juaja pa ta prishë kurrë, që nënkupton unë kam qenë i varur 

nga eprori im për shkak të vazhdimit të kontratës të punës.  

          E di se ka qenë një herë kur ka thane N.  se kush don me vazhdu kështu le të vazhdon sipas 

jush e në të kundërtën kush nuk don le të shkon në shtëpi.  

          Në pyetjen tjeter nga i akuzuari N. D., a ka mundësi cilat janë ato kushte që unë juve ua kam 

imponu në qoftëse doni me punu kështu punoni, në të kundërtën shkoni në shtëpi, i akuzuari 

deklartoj se vazhdimisht ka qenë puna e dhjetorit, kur është bërë vlerësimi i preformancës dhe kjo 

ka qenë të vazhdohet apo mos të vazhdohet kontrata. 

            Se kush ka vlerësmin neve dhe çfar vlerësimi është bërë dhe kush n aka dhenë, ka qenë  

koordinatori  së bashku me drejtorin koodinator ka qenë E. B., ndërsa drejtor keni qenë ju, është 

bërë një vlerësim mesatar me sa di.  

 

       Gjithasht në pyetjen e të akuzuarit N. D. pse nuk është rrënuar objekti pas daljes time në 

teren si drejtor dhe dhënjës së konklzionit nga ju, i akuzuari R. D. tha se  nuk e di, nga se edhe unë 

prej marsit 2010 veç nuk kam qenë në atë teren. 

       Nuk e kam  ditur se nuk ka kontratë me ndonjë kompani për rrënimin e objektit, ka  ndodhë 

në raste kur rrënimi është bërë vullnetarisht nga investorit por ne paraprakisht jo nga ne vet sepse ne 

nuk shkojmë personalisht të rrënojmë.  
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       Në pyetjen e anëtarit të trupit gjykues, atë ditë që po thue se thuhet se ka dalë kryetari i 

komunës me vizitu objektin a keni qenë ju prezent dhe a e dini se kush ka qenë prezent aty, i 

akuzuari dejklaroj se nuk kam qenë unë prezent por nga inspektorët ka qenë vetëm E. B., për tjerët e 

kam marrë vesh prej drejtorit dhe dëshmitarëve në këtë çështje, por e di që aty ka qenë prezent edhe 

drejtori N. D.       

      

        I akuzuari B. K., në mbrojtjën e tij deklaroj se si inspektor në Kuvendin e Komunës në 

Prizren, punojë që nga viti 1999. Kur u ndërtu objekti i H. “G.” kur janë bërë tejkalimet në katin e 8 

dhe 9-të me detyrë si i caktuar me e bërë mbikqyrjen e këtij objekti, ka qenë kolegu R. D. Unë jam 

kyqur në rregullimin e infrastrukturës së objektit, pasi kanë përfunduar katet e kontestueshme. Sa i 

përket infrastrukturës, tejkalime nuk ka patur por ka patur një ndërtim të vogël – të shkallëve dalje 

në rrugë. Po kemi dalë në në vend të ngjarjes kemi bërë një proces, ku e kemi udhëzu investitorin e 

punimeve ti bëjë rrënimin e shkallëve dhe murin rrethues në afrësi prej nja 40-50 m, këto tejkalime 

janë hequr në mënyrë vullnetare nga vet investuesi i objektit.  

          Në pyetjen e prokurorit të shtetit: kur ke marrë ti detyrën e inspektorit a ke marrë vendim me 

shkrim prej drejtorisë që je caktuar të ndërtimit të objektit në këtë zone, i akuzuari deklaroj se ka 

qenë procedurë e Kuvendit komunal që në çdo vit bëhet ndërrimi i terenit, kështu që gjithmonë në 

muajin janar paraprakisht për atë ditë, çdo inspektorit iu ka ndërrue tereni, shpeshherë edhe ate me 

vendim, ka qenë procedurë e rregullt ku ka vendosur për këtë drejtori. 

         PSH: a po të kujtohet a ke marrë vendim të shkruar prej drejtorit se kur është caktuar në 

detyrën e inspektorit – terenit në të cilin është ndërtuar edhe objekti në të cilin është bërë tejkalimi 

që është edhe objekt i shqyrtimit? 

         I akuzuari tha se nuk më kujtohet a kam marrë vendim, me siguri po se ka qenë procedurë e 

rregullt për ndërrimin e terenit si gjithmonë, unë ceka edhe ma herët sepse nuk kam qenë i përfshirë 

në ndërtimin e katit 8 dhe 9-të të objektit, por siç thash vetëm në infrastrukturën të objektit. Punimet 

e vrazhdta kanë qenë të kryera, do të thotë katet kanë qenë të përfunduara në mënyrë të vrazhda, - 

punët ndërtimore, ndërsa brenda ka mujtë me punu, me bo izolim, ujësjellës. Kur e kam pranu 

detyrën e inspektorit, R. D. ka shku në një zonë tjetër, dhe të gjitha procedura dhe ndërtimet i ka 

kryer ai,  

        PSH. kur e ke pranu detyrën dosjen e atij objekti a ta ka lënë R. D. juve? 

            I akuzuari: nuk ka patur nevojë me lënë se përfundimet kanë qenë të kryera në objekt, po të 

kish vazhdu me punë, atëherë unë do ta kisha marrë. Përndryshe ka patur twejkalime për dy kate. 

Unë nuk kam bisedue me drejtorin me pyet pse u lejue ndërtimi i këtyre dy kateve pse nuk janë 

rrënue, se unë nuk kam qenë i involvuar në atë lëndë.  

 

         Në pyetjen e prokurorit në prokurori keni deklaruar në procesverbalin e datës 22.maj 2014, 

në pyetjen e prokurorit të shtetit se çfarë masa ka ndërmarrë i pandehuri për zbatimin e 

konkluzioneve për rrënimin e dy kateve të rrënuara pa leje nga investitori H. “G.” në rr. “D. R.”, 

përgjegja juaj ka qenë detyrë e inspektorit të ndërtimit është marrja e konkluzioneve dhe përgaditja 

e procedurës ndërsa rrënimi i objekteve të ndërtuara pa leje nuk ka qenë në përgjegjësinë e 

inspektorit të ndërtimit por këtë përgjegjësi eka patur drejtori i inspektoriatit të cilën dertyrë në atë 

kohë e kryente N. D., kjo është përgjegja të cilën e ka dhënë i akuzuari në parag. e fundit të datës 

22.maj 2014.  

          I akuzuari deklaroj e ceka edhe më herët që inspektori është i obliguar që ti kryejë të gjitha 

procedurat ligjore në ndërtimin e objekteve me leje apo pa leje dhe në fund me lejen e drejtorit apo 
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në konsultim me drejtorin nuk bëhet ekzekutimi pa lejen e drejtorit, nëse dretjori nuk e jep 

pelqimin, ai është epror. 

 

            Gjendja faktike 

            U vertetue në tërsi se i akuzuiari N. D. si person zyrtar në detyrën e drejtorit të Drejtorisë së 

inspektoriateve pranë Komunës në Prizren, gjatë viteve 2009-2010, nuk i përmbushur detyrat e tij 

zyrtare, me qëllim që të përfitojë personi tjetër dobi pasurore dhe të shkilen të drejtat e personit 

tjetër, sipas Ligjit të autorizuar për mbikqyrje inspektuese të kompleksit banesor në lokale afariste, 

të investitorit NPN H. G.” Sh.P.K. me seli në Prizren, në ndërtim i cili gjidnet në rr.”J. D. R.”, nuk i 

ndërmerr – ushtron autorizimet e tija rreth ndalimit të  kryerjes së punëve ndërtimore pa leje 

ndërtimi, ashtu që investitori pasi përfundon ndërtimin e katit të shtatë (7)-të të objektit gjatë muajit 

shtetor të vitit 2009, fillon me ndërtimin e katit të tetë( 8)-të e pastaj gjatë vitit 2009 vazhdon dhe 

përfundon me ndërtimin  e katit të nëntë (9)-të dhe atë në kundërshtim me leje ndërtimore që i ishte 

lëshuar nga drejtoria për urbanizëm në Prizren, për të cilin kishte leje për ndërtim me nr. 04/4-53 -

872 të datës 08.07.2008 dhe atë 2B+P+7, e që është në kundrështim me planin e zhvillimit urban të 

qytetit të Prizrenit, që përkundër angazhimeve formale të cilat i kishin ndërmarrë tani pandehurit N. 

D., R. D. dhe B. K. për ta penguar mbi ndërtimin e kundërligjshëm për dy kate konkluzionet dhe 

urdhëresat që si person zyrtar i kishin ndërmarrë përfundimisht, nuk i ka zbatuar 

 

           Në bazë të administrimit të provave, mbrojtjës së të akuzuarve, deklaratave të deshmirtarve u 

konstatua kjo gjendje faktike: 

           Objekti ndertimor-banesor dhe lokale afariste në rr. “D. R.” në Prizren, është fillue në fillim 

të muajit gusht të vitit 2008. Investitor ka qenë ndërmarrja projektuese ndërtimore H.-G. SHPK në 

Prizren. Lejen e ndërtimit për ketë objekt ka qenë për dy nivele, podrum përdhese dhe + 7 kate tjera 

të banimit i angazhuar për ndërtimin e objektit dhe përcjellja prej fillimit e gjërë në mbarim për 

nsdertimin e objektit kanë qenë N. B. Prej inspektorëve të kuvendit të komunës kompetent për 

përcjelljen e objektitit prej fillimit gjerë në mbarimin e tij kanë qenë N. D., R. D. dhe B. K. 

Përfundimi i katit të 7-të të objektit, është bërë në fund të vitit 2009. 

             Leje për vazhdimin e katit të 8-të  investitori nuk ka pas  dhe për një pjesë të katit të 9-të të 

të njerit bllok, dy objekte kanë qenë 2B+P+9  dhe blloku B-2B+P+8. katin e 8-të e kanë filluar në 

fund të vitit 2009, ndërsa kati e 8-të është përfunduar në Verë të vitit 2010, ndersa i terë objekti 

ëshrtë përfunduar në muajin Qershor të vitit 2011.    

Për ndertimin e katit të 8 dhe të 9, mbikqyrsi i punimeve N. B. fare nuk ka kontaktu me 

inspektoret komunal dhe konklzion me shkrim për ndërprerjen e punimeve dhe rrenimet të katit të 

8-të e mandej edhe për katin e 9-të, është pru, kanë fillu me rrënur një pjesë të katit të 8_të shtyllat 

qysh kanë qenë të betonuara për këtë kat janë eliminu konstrukcioni i pllakës ka qenë i pregaditgur 

për betonim dhe ate e kanë rrënu, mirëpo akoma kanë vazhduar dhe gjastë asaj kohe investiture e as 

mbikqyrsi i punimeve nuk ka patur ndonjë procedur kundervajtëse dhe nuk ka patur vendime për 

rrënim.  

          Prej bazës, sipas lejes së ndërtimit është paraparë objekti prej 46.000 m2, ndersa aktualisht 

sipërfaqja e objektit është rreth është 50.000 m2.      

 

Gjëndja faktike është vertetuar edhe nga ekperti i ndertimtarisë L. M. i cili përveç shkresave 

të lëndës të cilat i ka përdorë gjatë dhënjës së mendimit dhe konstatimit me bashkë investitorët e H. 
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G. të cilat i ka kontaktu dhe ekziston një raport që është kontaktu me ta ku gjatë kontaktimit H. G. e 

ka përfaqësuar N. B. 

Në bazë të mendimit e dhënë të ekspertizës qëndron konstatimi se lartësia të përfimit të 

investitorit të H. g. për tejkalim në ndërtim – mbi ndërtimin e katit të 8 dhe 9 në objektin ndërtimor 

i cili gjindet në rr. “D. R.”  në Prizren është në shumë prej 541.069.71 euro, në bazë tij çmimet janë 

marrë  në bazë të dy fakturave të cilat i ka pas në shiqim që është në raport dhe në bazë të tyre dhe 

në bazë të sipërfaqeve të mbindërtuara është nxjerrë shuma e përafërt 541.069.71 euro.  

Gjithashtu në bazë të ekspertit është vërtetuar se sipërfaqet e pandërtuar janë ndryshim nga 

projekti ideor dhe projekti kryesor i katit i 8 dhe i 9-të. 

         Gjithashtu në bazë të ekspertit në raportin përfundimtar ivestitori ka bërë tejkalimin në 

etazhitetin e objektit nga kushtet urbanistike, nga 2B+P+7 në 2B+P+8 respektivisht 2B+P+9 dhe si 

rrjedhë e kësaj është bërë llogaritja statike për shqyrtimin e stabilitetit të objektit dhe është konstatu 

se objekti është stabil dhe i sigurtë për jetën e njerëzve dhe rrethninën e objekteve dhe rrugëve dhe 

mendimi i ekspertit ishte se tejkalimet në gabarite respektivisht në bazën ndërtimore nuk ka, mirëpo 

me vet lejimin e të përdorimit të objektit nga ana e DUPH të KK Prizren, nr.04-351-2542 të datës 

22.05.2013 (për katshmërinë 2B+P+7) ku është bashkangjitur edhe baza identike sikur me matjen 

gjeodezike e vërtetuar, date 22.05.2013, qëndron konstatimi se punimet janë kryer në përputhje me 

dokumentacionin investivo teknik dhe lejen e ndërtimit të 2B+P+7 dhe se tejkalimin e etazhitet 

është kati  VIII ( tetë),  në Llamellën B, ndërsa kat i tetë dhe i nëntë në Llamellën A. sipas ekspertit 

lartësia e objektit në llamellën A, është h=35.6 m, ose më e madhe për 2 kate (H kat=8.8 m) 

gjithsejtë 5.6 m, ndërsa në llamellën BH=30.7 m, ose ma e madhe për një kate gjithsejtë 2.8 m,. 

 

        Në bazë të ekspertit i cili ka bërë matjen gjeodezike pas përfundimit të punimeve në objekt 

sipas tij objekti në ndërtim ka pësuar ndryshime dhe me lejen për përdorimin e objektit nr.04-351 

2542 të datës 22.05.2015 (për katshmërinë 2B+P+7) ku është bashkangjitur edhe skica e bazës – 

identike për me matje gjeodezike të vrtetuara të data 22.05.2013. 

        Është vërtetuar se katshmëria e llamellës A ë shtë 2B+p+9 në sipërfaqe bazë prej 1.396 m2, 

katshmëria e llamellës B  2B+P+8 në sipërfaqe bazë prej 1.510 m2. Punimet sipas paramasave 

preventive, punime të punuar (shtojca nr.3) në dhjetor 2007, kapin shumën prej 13.157.390,00 euro, 

punimet sipas paramasave dhe parallogarisë (shtojca nr.4) tgë punimeve finale të punuar me 

06.06.2013 kapin shumën prej 16.754.204.14 euro.  

        Ndryshimi apo krahasimi i sipërfaqeve ndërtuese të mbindërtimit të katit të tetë dhe të nëntë 

në sipërfaqe të pandërtuar për shkak të kushteve urbanistike dhe kushteve tjera, janë 4.489,46 m2 

dhe në bazë të analizave e në bazë të ekspertit ë shtë vërtetuar se lartësia e përfitimit të investitorëve 

H. G. në Prizren për tejkalimin në ndërtim – një ndërtim të katit të tetë dhe të nëntë në objektin 

ndërtimor i cili gjindet në rr. “D. R.” në Prizren është 541.069,71 euro. Sipërfaqet e përfituara nga 

kati i tetë dhe i nëntë i ndërmarrjes H. g. është: banesa 4.489.46 m2, ndërsa sipërfaqet e kushteve 

urbanistike dhe kushteve tjera janë: banesa 1.329.42 m2 katror. lokale 658.64 m2 dhe podrume 

6.8.46 m2. 

 

             Vepra penale keqpërdorimi i pozitës zyrtare apo autoritetit zyrtar neni 422 par.1 

lidhur me nenin 31 të KP.  

 

        Personi zyrtar i cili duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar i tejkalon 

kompetencat e tij ose nuk i përmbushë detyrat zyrtare të tij me qëllim që të përfitojë çfarëdo 
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dobie për vete ose për personin tjetër apo që ti shkaktojë dëm personit tjetër ose që seriozisht 

ti shkelë të drejtat e personit tjetër, denohet….. 

 

            I akuzuari N. D., atëherë si drejtor ka qenë i njoftuar për ndertimin që është bërë në atë 

kompleks banesor dhe afarist. Kompleksi i nderitimi me planin urbanistik e të lejuar nga Kuvendi i 

Komunës, me projekt ka qenë i parapar ndertim deri në 7 (shtatë) kate, ndersa investitori pa leje ka 

vazhduar nderimin edhe të katit të VIII (tetë) dhe të IX (nentë), dhe ndërtimi i një kati përfshin 

sipërrfaqen prej 7.500 (shtëmijëepesëqindë) metra katror. Ndërtimi i këtij kompleksi ka zgjatur 

rreth dy vite, në kohen kur i kauzuari ka qenë drejtor në  drejtorinë e inspektorve, i cili edhe pse më 

daten 06.10.2009 në cilësin e drejtorit ka nenshkrue konkluzionin për rrebnimet e ndertimeve që 

janë bërë në objektin apo kompleksin e banesave në rrugen “D. R.” dhe konkluzionin nuk e ka 

zbatu edhe pse me ndermarrjen “Sh.” që nga viti 2000 gjërë në vitin 2013 kanë patur kontraten e 

ripertrir për çdo vit për rrenimin e objekteve pa leje, kontrata ka ekzistur dhe asnjëher nuk është 

ftuar kjo kompani për rrenimin e objektit të ndertuar nga H. g.  (deklarata e deshmitarit R. Sh. të 

dhenë në shqyrtimin  kryesor të dt.14.05.2015.). 

 

Si drejtor dhe si përgjegjës, nuk ka derguar ekipin për rrënim edhe pse ka qenë konkluzioni 

për rrënimin e objektit.  

 

            Sipas mendimit të gjykates të gjitha ato vendime dhe konkluzione të leshuara nga i akuzuari 

dhe inspektoret tjerë, për ndalimin e punimeve dhe rrenimin  e ndertimeve  që këtu i përmendi 

mbrojtësi i të akuzuarit, për gjykaten nuk ishin kontestuese, mirëpo kontestue ishin pse ato nuk janë 

realizu dhe pse nuk është vepru me vendosshmeri kur një mundësi të tillë e ka pas, kanë patur 

vetem një angazhim formal të cilat i ka ndermarrë i akuzuari, në asnjë mënyrë nuk e ka penguar 

mbindertimin e kunderligjshëm për dy kate, kështu që me veprimet ka shfrytëzuar detyren apo 

autoritetin zyrtar, nuk i përmbush detyrat si drejtor i drejtoriatit  me qëllim që personit tjetër i 

mundëson perfitimin material, në rastin konkret për investitorin e H. G., ka mundësuar përfitim 

pasuror në vlerë prej 541.069, 71 euro. 

    

            Mbrojtësi i të akuzuarit, av. H. K., në fjalen e tij të fundit deklaroj se në këtë qështje penale 

u administruan provat e propozuara dhe nga administrimi i tyre nuk u provua dhe nuk u vertetua 

aktakuza e Prokurorisë Themelore në Prizren, për të akuzuarin N. D. U vertua se i akuzuari N. D. 

bashkë me inspektoret e Drejtorisë së inspektorateve i kanë marrë një vargë veprimesh nga 

kompetencat e tyre duke dale në vendpunishte të kompleksit banesor të H. g. ku kanë bërë 

kontrollime dhe kanë konstatuar gjendjen fatkike dhe pas konstzatimit të parregullësive duke 

paralajmëruar masa ligjore nga kjo drejtori respektivisht nga inspektorët D.N. N.M., R. D. e B. K., 

ashtu që me datën 19.06.2008 kanë konstatuar gjendjen se investitori ndërton pa leje ndërtimore, 

kanë përpiluar procesverbalin me urdhër për ndërprerjen e punimeve deri në sigurimin e lejes 

ndërtimore. Në vazhdimësi me date 27.06.2008, dhe 05.10.2009 me 30.09.2009, me 14.10.2009, me 

24.10.2009 i është bërë kontrolli i kompleksit banesor të H. g. nga inspektorët e drejtorisë së 

Inspektoriatit ku kanë konstatuar gjendjen faktike duke dhënë urdhërës për ndërerjen e punimeve, 

rrënimin e atyre punimeve të bëra pa leje, të gjitha nën kërcnim të masave ligjore. E gjithë kojo që u 

tha më lartë dëshmohet me vendimet e marra nga drejtoria e Inspektoriateve dhe atë me 

aktvendimin nr.04/5-354-211 i datës 23.06.2008 me të cilën është urdhëruar investitusit, 

ndërmarrjes H. g. ti ndërprenë të gjitha punimet ndërtimore deri në sigurimin e lejes ndërtimore. Në 
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vazhdim pas mos zbatimit të urdhërave nga investiuesit – ndërmarrja H. g., drejtoria e 

inspektoriateve merr aktvendimin nr.04/5354-363 i datës 25.09.2009 që të ndërprenë të gjitha 

punimet ndërimotre deri në sigurimin e lejes ndërtimore, e pasi që nuk vepron sipas urdhërave të 

dhëna, menjëherë pas kësaj merr aktvendimin nr.04/5-354-361/1 me datën 01.10.2009 me të cilën i 

është urdhëruar investuesit që të bënë rrënimin e të gjitha punimeve të mbindërtimit në objektin 

afarist – banesor. 

         Pasi që investuesit – ndërmarrja H. g. nuk e zbaton aktvendimin e datës 25.09.2009, drejtori 

i drejtorisë së Inspektoriateve këtu i akuzuari N. D. merr konkluzion nr.04/5-354-363/2 me datën 

06.10.2009 ku lejohet ekzekutimi i rrënimit të mbindërtimit në kompleksit afarist-banesor. 

        Nga këto veprimet e ndërmarra të inspektorëve dhe drejtorit të drejtorisë së inspektoriateve, 

padyshim vërtetohet dhe kuptohet se duke shfrytëzuar të gjitha mjetet juridik kanë vepruar për ti 

ndaluar puniomet e kundërligjëshme dhe rrënimin e tyre gjë që për këtë e kanë inicuar procedure 

kundërvajtëse ndaj pronarit të H. G. N. B. 

        Në këtë situatë të përshkruar vlen të thekson se komuna e Prizreni, për vitin 2009 nuk ka 

pasur ndërmarrje kontraktuese që për interest ë vetin respektivisht të drejtorisë së inspektoriateve tju 

vihen në dispoziticon për rrënimin e ndërtimeve pa leje e që edhe kjo rrethanë ka pamundësuar 

ralizimin e objektivave të drejtorit dhe drejtorisë së inspektoriateve. Kështu, pas një analize të 

provave të administruara dhe vlerësimit të tyre veç e veç si dhe rrethanave të krijuara dhe vet 

veprimeve të ndërmarrë nga i mbrojturi im N. D., përjashtohet çdo përgjegjësi penale për mos 

zbatimin e rrënimeve të mbindërtimit në kompleksit afarit – banesor të ndërmarrjes H. G.  

         Mbrojtja konsideron se i akuzuari ka vepruar në kufijtë e përgjegjës së vet, autorizimeve 

nga pozita ku ka vepruar në pamundësi për të bërë më shumë dhe propozojë që gjykata në bazë të 

nenit 364 të merr aktgjykim lirues në të cilin të akuzuarin N. D. do ta liron nga akuza, nga se ka 

rrethana që përjashtojnë përgjegjësinë penale dhe njëherit nuk është provuar se i akuzuari me 

veprimet apo mos veprimet të ketë kryer vepër penale për të cilën akuzohet.  

 

            Trupi gjykues nuk mori për bazë arsyetimin e mbrojtësit të akuzuarit ku gjithashtu 

përmendi se komuna e Prizreni, për vitin 2009 nuk ka pasur ndërmarrje kontraktuese që për interest 

ë vetin respektivisht të drejtorisë së inspektoriateve tju vihen në dispoziticon për rrënimin e 

ndërtimeve pa leje e që edhe kjo rrethanë ka pamundësuar realizimin e objektivave të drejtorit dhe 

drejtorisë së inspektoriateve se  nga se deshmitarri R. Sh. e tha krejtësisht të kunderten, se komuna e 

Prizreni, për vitin 2009 nuk ka pasur ndërmarrje kontraktuese që për interes të vetin respektivisht të 

drejtorisë së inspektoriateve tju vihen në dispoziticon për rrënimin e ndërtimeve pa leje e që edhe 

kjo rrethanë ka pamundësuar ralizimin e objektivave të drejtorit dhe drejtorisë së inspektoriateve 

kur dihet mirrfilli se Kuvendi i Komunes në Prizren që nga viti 2000 2001 firma “Sh.” e gjerë në 

perfundimin e këtij kmpleksi ka patur kontratë me Komunën e Prizrenit apo drejtorin e 

inspektoriateve për rrënimin e objekteve që janë ndërtuar pa leje, kontraten e kanë marrë sipas 

tenderit të Zyres së Prokurimit pranë Kuvendit të Komunës , dhe kanë vauhdu kontraten për qdo vit, 

kjo kontratë ka zgjatur gjerë në vitin 2013 dhe pas, tani ende ekziston firma e lidhur me kuvendin e 

komunës e cila firmë e ka ende kontraten e vazhdimit të punimeve. 

 

             Trupi gjykues gjithashtu e hodhi si të pabazuar mbrojtjën e të akuzuarit, kur tha se ka marrë 

të gjitha vendimet dhe konkluzinet, si dhe propozimet për hapjen e procedures kundervajtse gjatë 

asaj kohe, e që ishte në kundershtim me deklaraten e deshmitarit N. B. kur tha se nuk nuk kemi 

patur ndonjë procedur kundervajtëse as unë e as investitorit. Pastaj deklarata e R. Sh. se me 
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kuvendin e Komunës, me drejtorin e inspektoratit kanë patur kontrat prej vitit 2000 kur tha dhe atë 

se kemi vazhdu kontraten për qdo vit, kjo kontratë ka zgjatur gjerë në vitin 2013, pra pikërisht gjërë 

në kohen kur i akuzuari N. D. ka qenë drejtor, dhe duke i  anaëizuar deklaratat e deshmitarit por 

edhe mbrotjën e të akuzuarit, është ardhur në përfundim  se i akuzuari me mbrojtjen e tij ka patur 

qellimin e hikjes së përgjegjësisë penale, ngase pavarësisht se janë marrë vendimet dhe 

konkluzionet nga isnpektoret për rrenimn e mbindertimeve, si drejtor asnjeher nuk ka berë 

ekzekutimin.   

 

        Mbrojtësi i të akuzuarit R. D., avokati S. K. në fjalën e tij të fundit të cilën e ka parashtruar 

me shkrim theksojë se duke patur parasysh tërë rrjedhën e shqyrrtimit kryesor, dekleratimin e 

palëve në procedure, vërtetohet në tërësi mungesa e provave dhe fakteve që i japin mundësin që 

ndaj të akuzuarit R. D. të nxjerrin aktgjykim lirues. Sikurse në fazat e mëherëshme përfshirë edhe 

kërkesën e mbrojtësit për hudhjen e aktakuzës ku janë specifikuar në tërësi kompetencat e 

inspektorit e poashtu veprimet e ndërmarra nga vete i akuzuari R. D., konformë rregullores për 

ndërtimin dhe Ligjit për inspekcionet, dhe tani deklarimi i klientit tim është bërë konformë 

dispozitave ligjore në kohën kur janë zbatuar hetimet nga prokurori i shtetit. Së pari po ti 

referohemi shkresave të lëndës të parashtruar nga mbrojtja e që janë procesverbali nr.003175 datës 

24.09.2009 ku është veprimi i padrejtë i pengimit të mbindërtimit pa leje dhe njëkohësisht edhe 

filllimi i zbatimit të urdhëresave nga eprorët në Komunë, procesverballi i datës 06.10.2009, 

nr.003177 i përpiluar nga vet i akuzuari R. D., në vendin e ngjarjes, aktvendimi i datës 01.10.2009 

me nr.04/5-354-363, konkluzioni mbi lejimin e ekzekutimit, nr.04/5-354-361-1 i përpiluar nga i 

akuzuari R. D., dhe nënshkruar edhe nga ish drejtori N. D., deklerata e dhënë në shqyrtimin kryesor 

nga i akuzuari R. D. ku në mënyrë kronologjike ka përshkruar tërë rrjedhën e zhvillimit të ngjarjes 

deri në kohën e caktimit të rrënimit të objektit, date 12.10.2009. të gjitha këto kanë qenë në kuadër 

të kompetencaave të akuzuarit R. D., bazuar në Rregulloren e athershme për ndërtimin e objekteve 

dhe procedurat për zbatimin e kësaj rregulloreje si dhe Ligjit për procedure administrative. Poashtu 

pas ndërmarrjes së këtyre veprimeve, me urdhër të drejtorit i akuzuari R. D. ka kaluar në teren tjetër 

dhe njëkohësisht ka dorëzuar lëndën konkret me çka nuk ka qenë në dijeni mem veprimet e 

mëtejme.  

 

Nëse i referohemi nenit 422 të KP, mos përmbushja e detyrave ose tejkalimi i kompetencave 

me qëllim përfitimi, padyshim duhet të ekzistojë edhe subjekti tjetër i procedurës penale, peresoni 

që ka mundësuar dobi të dyanëshme. Shtrohet pyetja kush është personi që ka kryer veprime të tilla, 

kush është përfituesi kryesor në këtë rast, dhe kush ka vepruar në kundërshtim me rregulloren për 

ndërtimin e objekteve, natyrisht ai që ka përfituar në rastin konkret H. G., subjekt për të cilin nuk ka 

dieni qoftë edhe nëse është zbatuar procedura kundërvajtëse ndaj tij apo nëse është përgjegjës apo 

jo dhe në anën tjetër janë përfitime të jasthëzakonëshme nga ky mbindërtim. Bazuar në nenin 364 

par.1 p.1.2 dhe 1.3 të KPP trupit gjykues i propozojë aktgjykim lirues.   

         Nga provat materiale të administruara dhe nga deklaratat e deshmitarve, trupi gjykues nuk 

mundi të vertetoj se i akuzuari R. D. si bashkryrës është fajtor për vepren penale e cila sipas 

aktakuzës ati i është venë në barrë. 

         I akuzuari R. D. në kohen e ndetimit të objektit në rrugen “D. R.”, respektivisht në kohen e 

ku në këtë objekt janë bërë tejkalimet në katin e VIII dhe të IX  ka punuar si inspektor në Drejtorin 

e Inspektoriatit në Prizren, drejtor i të cilit ka qei i akuzuari N. D.  
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            Prej fillimit të këtyre punimeve (të katit të VII dhe të IX, i akuzuari R. D. ka vrejtur pa 

rregullësi në punime dhe në këtë zone ku janë ndertar mbikalimet ka qenë B. N. i cili ka bërë 

procesverbal e pastaj kuu janë shenuar parregullësit dhe është leshuar aktvendimi mbi nderoprerjen 

e punimeve më daten 25.09.2009. i akuzuari R. më datebn 30.09.2009 ka bërë edhe viziten e dytë 

në atë object, gjithashtu më daten 01.10.2009 ka marrë edhe aktvendimin e dytë me urdher për 

rrenimin e nderitimeve pa leje. I akuzuari prap më datën 05.10.2009 ka qenë perseri në punishte, 

përseri ka berë procesverbalin që nga investitori nuk është respektuar vendimi paraprak, 

përkundrazi kanë vazhduar punimet, kështu që më daten 06.10.2009 ka përpunuar konkluzionin për 

rrenimin e mbindertimeve dhe konkluzionin i aka dorzuar të akzuarit N. D.  edhe pse ekzekutimi ka 

qenë i parapar për daten 12.10.2009,  por ekzekutimi nuk është bërë, i akzuari R. pastaj është 

konsulltuar me drejtorin –të akzuarin N. D. për mos ekzekutimin i akuzuari N. i thot të akuzuarit R. 

“leje këtë punë se kemi punë tjera dhe shofim qka po bëhet”. I akuzuari R. përseri shkon të drejtori 

N. D. që të skjarohet për punet apo ekzekutimi që kishte mbetur pezull dhe i pa ekzekutueshem nga 

investitoret, për rrenimin e mbi tejkalimeve, 

            Investitori vazhdimisht kas qenë në kontakt me drejtorin N. D., kinse investitori do të mirrte 

leje, po leje nuk ka marrë, i akuzuari R. ka marrë disa vendime për ndalimin e punimeve dhe kurr e 

merrë konkluzionin për rrenimin e objektit, ia dorzon drejtorit-të akzuarit N. D., mirëpo ky i fundit i 

i thot të akuzuarit R. “ kqyri punët tjera, këtë e kqyrim më vonë” pra këtu i akuzuari N. D. ka 

penguar të akuzuarin R. D. dhe të tjerët që të rrënohen tejkalimet apo mbindërtimet e katit të tetë 

dhe të nëntë në objektin në fjalë.  

            Në kohën kur N. D. ka qenë drejtor iu është dorzuar kontrata çdo fillim viti në çdo muajin e 

11-të vitit paraprak iu është bë vlerësim prej kordinatorit dhe prej drejtorit dhe sipas të akuzuarit R. 

D., në rastë se vlerësimi kishte me qenë negativ ai dojke me thënë automatikisht anuloje kontratën 

për vitin tjetër, kështu që të gjithë kanë qenë nën urdhërat e drejtorit, që nënkupton se këtu i 

akuzuari R. ka qenë i varur nga eprori i tij, dhe momenti kur drejtori- i akuzuari N. D. i thot “se 

kush don me vazhdu kështu le të vazhdon sipas jush e në të kundërtën kush nuk don le të shkon në 

shtëpi”., dhe sipas këtij trupi gjykues i akuzuari N. si drejtor ka penguar marrjen apo berjen e 

ekzekutimit të mbinderitmeve të kompkesit të banesave dhe lokaleve afariste n të investitori H. G. 

në Prizren, dhe i mundësoni përsonit tjeter- investitorit që të prfitoj shkallë të konsiderueshme 

materiale.  

 

             Gjykata vlerësoj mbrojtjen e dhen më shkrim të avokatit mbrojtës të të akuzuarit R. D.-S. 

K. dhe konsideron se mbrojtja e tij ishte korrekte dhe trupi gjykues u bindë se këtu i akuzuari R. më 

të vertet ka qenë i varur nga eprori i tij, dhe nuk ka mujtë të marrë vendime pa pellqimin e drejtorit, 

këtu të akuzuarit N. D. si drejtor ka penguar marrjen apo berjen e ekzekutimit të mbinderitmeve të 

kompkesit të banesave dhe lokaleve afariste të investitori H. G. në Prizren, dhe i mundëson përsonit 

tjeter- investitorit që të prfitoj shkallë të konsiderueshme materiale.  

 

             Pra trupi gjykues duke u bazuar në mbrojtjen e të akuzuarit R. D., dhe nga deshmitarët tjerë 

erdhi në përfundim se nuk është privuar se i akuzuari R. D. të këtë kryer vepren penale veprën 

penale keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 par.1 lidhur me nenin 31 të KP, 

dhe në kuptim të nenit 364 trupi gjykues ndaj të akuzuarit R. D. merr aktgjykim lirues. 

 

            Prokurori i shtetit deklaron se nga provat që janë cekur më lartë, nuk ka mund të vërtetohet 

se i akuzuari B. K., gjatë kohës kur është bërë tejkalimi në mbindërtimin e objektit në rr. “D. R.” në 
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Prizren të ketë qenë i angazhuar në detyrën e inspektorit të ndërtimit, nga se nga provat që janë 

administruar, i akuzuari B. K. detyrën e inspektorit të ndërtimit në objektin e cekur e kishte pranuar 

pas përfundimit të katit të nëntë të objektit, ashtu që i akuzuari kishte përcjellur disa punime tjera, 

për të cilat i kishte ndërmarrë veprimeve për të cilat ka qenë i autorizuar, meqenëse nuk ka mund të 

vërtetohet (provohet) fajsia e tij, heqi dorë nga ndjekja penale.  

              

           Gjykata e vlerësoj propozimin e PSH – si dhe lenden penale në tërsi për të akuzuarin B. K. 

dhe erdhi në përfundim se ekzistojnë shkakqet për refuzimin e aktakuzës të Prokurorisë Themelore 

në Prizren – Departamenti për krime të rënda PP.nr.159/2013 e dt.18.0t.2014, andaj edhe në kuptim 

të nenit 363 1. nënp.1, pika 1.1 të KPP e refuzon aktakuzën. 

 

Gjykata më rastin e marrjes së vendimin mbi denimin për të akuzuarin N. D., pati parasysh 

si rrethanat renduese ashtu edhe ato lehtësues. Si rrethanë renduese gjykata pati parasysh shkallen e 

përgjegjësisë penale, motivin e kryerjes, mundësimin nga i akutzuari që tjetëri të perfiton në shkallë 

të konsiderueshmne të mjeteve materiale, keqperdorimin e pushtetit në rastin konkret të pozites 

zyrtare ndersa si rrethanë lehtësues pati parasysh qendrimin korrekt të akuzuarit në të gjitha fazat e 

procedurës, është familjar dhe gjerë më tani i padenuar, e në anën tjetër dëmtimin e vleres së 

mbrojtur  andaj gjykata është e bindur se dënimi i shqiptuar është në proporcion me veprat penale si 

dhe me sjelljen e të akuzuarit dhe se me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale dhe paushallin gjyqësoropër të akutzuarin N. D. 

vendos në kuptim të nenit 450 par. 1dhe 2 nenp.6 të KPP. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale për të akuzuarit R. D. dhe B. K., u muar në kuptim të 

nenit 454 par.1 të KPP. 

 

Nga të gjitha që u thane më lartë, trupin gjykues i kësaj gjykate vendosi si në dispozitivin e 

këtij aktgjykimi.  

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

       Departamenti për Krime të Rënda 

          P.nr.151/14 dt.09.11.2015 

 

        Sekretarja Juridike                                                                  Kryetari i trupit gjykues  

        Fatmire Kastrati                  Xheladin Osmani  

 

 

          KËSHILLAT JURIDIKE: kunder këtij aktgjykimi, pala e paknaqur ka të drejtë ankese në 

fatin prej 15 ditëve nga dita e pranimit, Gjykates Themelore në Prizren-për Gjykaten e Apelit në 

Prishtinë.  
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