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Numri i lëndës: 2019:157161 

Datë: 04.07.2022 

Numri i dokumentit:     03194113 

 

                                   PKR.nr.113/2019 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Krimeve të Rënda, në 

trupin gjykues të përbërë nga gjyqtarja Kymete Kicaj- kryetare dhe gjyqtarët Raima Elezi dhe 

Refki Piraj- anëtarë, në lëndën penale ndaj të akuzuarve: I.Th.,, A.T.,, Sh.K.,, që të gjithë nga 

Prizreni, J.V., nga fshati .........., Komuna e Malishevës, E.M-Th., nga fshati ............., Komuna e 

Prizrenit dhe I.B., nga fshati ..............., Komuna e Prizrenit, për shkak të veprës penale – 

keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, nga neni 414 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 dhe 

nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës nr.06/L-074 (KPRK), sipas aktakuzës të 

Prokurorisë Themelore në Prizren, PP/I.nr.113/2019 të datës 16.03.2020, pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor në seancë publike, më datë 17.05.2022, në prezencën e prokurorit të shtetit, 

të dëmtuarit I.F., dhe përfaqësuesit të palës së dëmtuar, të pandehurit I.Th., dhe mbrojtësit të tij, 

të E....... M....... Th.... dhe mbrojtësit të saj, të pandehurit A.T.,, të pandehurit Sh.K., dhe 

mbrojtësit të tij, mori dhe shpalli këtë: 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

                     

     I 

 

Të pandehurit, 

 

1. I.TH.,, nga i ati ........., e ëma ........., e vajzërisë ........., i lindur më datë ........., në 

Prizren, ku edhe tani banon, në rrugën “.........” p.nr., ka të kryer shkollën e lartë hoteleri-turizëm, 

asamblist në Kuvendin Komunal të Prizrenit, i gjendjes së mesme ekonomike, i martuar, baba i 

tre fëmijëve, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër personal .......... 

 

 

2. J.V.,, nga i ati ........., e ëma ........., e vajzërisë ........., e lindur më datë ........., në fshatin 

........., Komuna e Malishevës, tani me banim në fshatin ........., Komuna e Prizrenit, ka të kryer 

Fakultetin e Ndërtimtarisë, deputete në Kuvendin e Republikës së Kosovës, e gjendjes së mesme 

ekonomike, e martuar, shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës, me numër personal .......... 

 

 

 

Konform dispozitës së nenit 365 paragraf 1 i KPP-së,  



 Numri i lëndës: 2019:157161 
 Datë: 04.07.2022 
 Numri i dokumentit: 03194113 
 

2 (64)  

   
2
0
1
9
:2
9
4
5
0
8

 

 

 

JANË FAJTOR 

 

 Se me datë 19.07.2019 dhe 21.07.2019, në Prizren në objektin “A...... Ç...” të akuzuarit 

në cilësinë e personave zyrtar duke shfrytëzuar detyrat apo autoritetin zyrtar i tejkalojnë 

kompetencat e tyre me qëllim të shkaktimit të dëmit “A......” SHPK Prizren, në atë mënyrë,  

 

 -që i akuzuari I.Th.,, në cilësinë e drejtorit të Inspektoratit në Komunën e Prizrenit, duke 

ditur se nuk ka të drejtë të bënë rrënimin e objektit pasi i dëmtuari ka aplikuar për legalizim në 

përputhje me vendimin e MMPH të dt.27.08.2018, jep pëlqimin, organizon dhe merr pjesë aktive 

në rrënimin e objektit “A......” SHPK në Prizren.  

 

 -që e akuzuara J.V., në cilësinë e inspektores së ndërtimit duke ditur se nuk kanë të drejtë 

të bëjë rrënimin e objektit të të dëmtuarit me që është në kundërshtim me vendimin e MMPH të 

dt. 27.08.2018, përveç inspektimeve që ka kryer në objekt e akuzuara J.V., merr konkluzionin 

mbi rrënimin e objektit me nr. 17-354-20/1 me dt. 15.07.2019. 

 

 Kështu që të akuzuarit bashkërisht me dt.19.07.2019, me pjesëmarrjen e tyre aktive 

realizojnë rrënimin e aneks objektit “A...... Ç...” duke ditur se i dëmtuari ka dorëzuar aplikacionin 

për legalizim veprojnë në kundërshtim me ligjin nr. 06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje 

dhe dispozitat e Ligjit mbi procedurën e përgjithshme administrative si dhe vendimit të 

Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor nr. A-213/18 te datës. 27.08.2018 me të cilin 

është anuluar aktvendimi i Drejtorisë së Inspektorateve Komunal i ndërtimtarisë në Prizren 

nr.17-354-38-56-2, i datës 31.07.2018 duke obliguar Organet Komunale të Prizrenit të veprojnë 

konform ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje si dhe udhëzimeve administrative në fuqi, andaj 

të akuzuarit duke mos i përfillur vendimet e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor 

veprojnë në kundërshtim me ligjet në fuqi me ç’rast gjatë rrënimit “A......” SHPK në Prizren i 

shkaktojnë dëm të konsiderueshëm material, mbi 5000 euro.  

 

- Me këtë në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale – keqpërdorim i pozitës apo 

autoritetit zyrtar nga neni 414 paragraf 2 – 1 lidhur me nenin 31 të KP-së.  

 

Konform nenit 38, 39 paragraf 1 nënparagraf 1.1, nenit 40 paragraf 1 nënparagraf 1.2 dhe 

1.3 nenit 42, 43 dhe nenit 69, nenin 70 të KP-së, i shqiptohet:  

 

 

1. Të pandehurit I.Th.,, 

 

DËNIMI ME GJOBË 

 

Në shumën prej 2000 (dymijë) eurove, të cilën shumë duhet ta paguaj në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) dite pas marrjes së aktgjykimit. Nëse i pandehuri nuk dëshiron ose nuk mund 

të paguaj gjobën gjykata do të zëvendësoj dënimin me gjobë me dënimin me burgim duke 

llogaritur një ditë burgim me 20 euro gjobë dhe 

 

 

DËNIMI ME BURGIM 

 

Në kohëzgjatje prej 3 viteve,  
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2. Të pandehurës J.V.,,  

 

Konform nenit 38, 39 paragraf 1 nënparagraf 1.1, nenit 40 paragraf 1 nënparagraf 1.2 dhe 

1.3 nenit 42, 43 dhe nenit 69, nenin 70 të KP-së, i shqiptohet: 

 

DËNIMI ME GJOBË 

 

  Në shumën prej 2000 (dymijë) eurove të cilën shumë duhet ta paguaj në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) dite pas marrjes së aktgjykimit. Nëse e pandehura nuk dëshiron ose nuk mund 

të paguaj gjobën gjykata do t’i zëvendësoj dënimin me gjobë me dënimin me burgim duke 

llogaritur një ditë burgim me 20 (njëzetë) euro gjobë dhe 

 

 

                         DËNIMI ME BURGIM  

 

Në kohëzgjatje prej tri (3) viteve.  

 

- Obligohen të pandehurit ti paguajnë të gjitha shpenzimet e procedurës penale dhe 

paushallin gjyqesor, ashtu qe secili veç e veç te paguaj shumën prej dyqindë (200) 

euro, si dhe të paguajnë shumën prej pesëdhjetë (50) euro për fondin për 

kompensimin e viktimave të krimit,  

  

- Pala e dëmtuar A...... - SHPK, me seli ne Prizren, për të realizuar kërkesën pasurore 

juridike udhëzohet në kontest civil.  

 

 

II 

 

 Të pandehurit: 

 

3. E.M-TH.,, nga i ati ........., e ëma ........., e vajzërisë ........., e lindur më datë ........., në 

Prizren, tani me banim në fshatin ........., Komuna e Prizrenit, ka të kryer Fakultetin e 

Arkitekturës, me profesion arkitekte, e gjendjes së mesme ekonomike, e martuar, nënë e një 

fëmije, shqiptare, shtetase e Republikës së Kosovës, me numër personal .......... 

 

4. A.T.,, nga i ati ........., e ëma ........., e vajzërisë ........., i lindur më datë ........., në Prizren, 

ku edhe tani banon, në rrugën “.........” nr. ...., ka të kryer Fakultetin Shkencat e Sigurisë, i pa 

punë, i gjendjes së mesme ekonomike, i martuar, baba i dy fëmijëve, shqiptar, shtetas i 

Republikës së Kosovës, me numër personal .......... 

 

5. I.B.,, nga i ati ........., e ëma ........., e vajzërisë ........., i lindur më datë ........., në Prizren, 

me banim në fshatin ........., Komuna e Prizrenit, ka të kryer shkollën e mesme, vijon studimet në 

Fakultetin e Bujqësisë, i pa punë, i gjendjes së mesme ekonomike, i pamartuar, shqiptar, shtetas 

i Republikës së Kosovës, me numër personal .......... 

 

6. SH.K., nga i ati ........., e ëma ........., e vajzërisë ........., i lindur më datë ........., në 

Prizren, ku edhe tani banon, në rrugën “.........” p.nr, ka të kryer Fakultetin Juridik, i pa punë, i 
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gjendjes së dobët ekonomike, i pamartuar, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës, me numër 

personal .......... 

 

Konform nenit 364 paragraf 1 nënparagrafët 1.1 dhe 1.3 të KPP-së:  

 

LIROHEN NGA AKUZA 

 

- që e pandehura E.M-Th., në cilësinë e inspektores së ndërtimit duke ditur se nuk kanë 

të drejtë të bëjë rrënimin e objektit të të dëmtuarit me që është në kundërshtim me 

vendimin e MMPH të dt. 27.08.2018, përveç inspektimeve që kanë kryer në objekt e 

akuzuara E.M-Th., merr aktvendim për rrënim vullnetar të A......-SHPK në Prizren 

me nr. 17-354-20/1, të dt.27.06.2019.  

 

- Të pandehurit A.T., dhe I.B.,, në cilësinë e zyrtarëve në Drejtorinë e Inspekcionit 

duke e ditur se nuk janë inspektor të ndërtimit marrin pjesë në inspektim të objektit 

A......-SHPK në Prizren, A.T., me dt.20.02.2019, ndërkaq I.B., me 28.032019, 

04.04.2019 dhe me dt.08.04.2018 si dhe në rrënimin e objektit me datë 19.07.2019. 

 

- I pandehuri Sh.K.,, në cilësinë e e personit zyrtar përfaqësuesi i Zyrës ligjore duke 

ditur se rrënimi i objektit A......-SHPK në Prizren për shkak të dorëzimit të 

aplikacionit për legalizim nga i dëmtuari nuk mund të bëhet, merr pjesë aktive në 

ekzekutimin e rrënimit të objektit duke deklaruar se rrënimi mund të bëhet dhe nuk 

është në kundërshtim me Ligjin për trajtimin e ndërtimeve pa leje.   

 

 Kështu që të pandehurit bashkërisht me dt.19.07.2019 me pjesëmarrjen e tyre aktive 

realizojnë rrënimin e aneks objektit “A...... – Ç...” duke ditur se i dëmtuari ka dorëzuar 

aplikacionin për legalizim veprojnë në kundërshtim me ligjin nr. 06/L-024 për trajtimin e 

ndërtimeve pa leje dhe ato nenet 6 dhe 11 paragraf 6 në kundërshtim me nenin 5,6 dhe 7 të 

Udhëzimit Administrativ nr. 06/19 të dt.12.07.2019, Ligji mbi procedurën e përgjithshme 

administrative si dhe vendimeve të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor nr. A-

213/18 si dhe A-179/19 me të cilën janë anuluar aktvendimet të Drejtorisë së Inspektorateve 

Komunale të ndërtimtarisë në Prizren nr. 17-354-38-56-2, nr.16-351-957-25/1, duke obliguar 

organet Komunale të Prizrenit të veprojnë konform ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje si dhe 

udhëzimeve administrative në fuqi, andaj të pandehurit duke mos i përfillur vendimet e 

Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor veprojnë në kundërshtim me ligjet në fuqi, me 

ç’rast gjatë rrënimit, “A......” Sh.P.K. Prizren i shkaktojnë dëm në shumë prej 69,729.66 euro. 

 

Me këtë kishin për të bashkëkryer  veprën penale – keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar, nga neni 414 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 dhe nenin 31 të KPRK-

së. 

 

 Sepse nuk është provuar se të pandehurit kanë kryer veprën penale për të cilën 

akuzohen gjegjësisht se vepra me të cilën akuzohen nuk përbën vepër penale 

 

- Shpenzimet e procedurës penale për këtë pjese u bien në barrë të mjeteve 

buxhetore të gjykatës. 

 

 

A r s y e t i m 
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Prokuroria Themelore në Prizren, pranë kësaj gjykate ndaj të akuzuarve: I.Th.,, A.T.,, 

Sh.K.,, që të gjithë nga Prizreni, J.V., nga fshati ........., Komuna e Malishevës, E.M-Th., nga 

fshati ........., Komuna e Prizrenit dhe I.B., nga fshati ........., Komuna e Prizrenit, ka parashtruar 

aktakuzën PP/I.nr.113/2019 të datës 20.12.2019, për shkak të dyshimit të bazuar se në 

bashkëkryerje kanë kryer veprën penale – keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, nga neni 

414 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 dhe nenin 31 të KPRK-së. 

 

Me që aktakuza ishte kthyer ne prokurori për përmirësim – plotësim, kështu që me dt. 

16.03.2020 në gjykatë është pranuar aktakuza e përmirësuar kundër të pandehurve të lartcekur. 

 

Pas përfundimit fazave procedurale të shqyrtimit fillestar dhe të shqyrtimit të dytë te kësaj 

çështje penale është vazhduar dhe mbajtur shqyrtimi gjyqësor. 

 

 Të pandehurit janë deklaruar të pafajshëm që nga fillimi i shqyrtimit gjyqësor.. 

 

Për të vërtetuar në mënyre të drejtë gjendjen faktike janë administruar të gjitha provat e 

cekura në aktakuzë dhe provat e propozuara nga palët të cilat janë aprovuar nga trupi gjykues. 

Pra janë administruar këto prova, si në vijim:  

 

- Është dëgjuar në cilësi të dëshmitarit i dëmtuarit I.F., 

- Është lexuar vendimi i MMPH-së A-213/18, e dt.27.08.2018  dhe vendimi me nr. A-

179/19, e dt.01.08.2019. 

- Ekspertiza e ekspertit të ndërtimtarisë L.M., e dt.05.08.2019, dhe është dëgjuar 

eksperti i ndërtimtarisë L.M.,.  

- Procesverbali mbi inspektimin e kryer nr. 0009278 i dt.28.03.2019, procesverbali me 

nr. 0009285, të dt.04.04.2019, procesverbali me nr. 0009248, të dt.16.04.2019, 

procesverbali me nr. 0009290 të dt.08.04.2019, procesverbali 0011768 të 

dt.15.07.2019 dhe procesverbali me nr. 0011093, i dt.20.06.2019.  

- Aktvendimi i Drejtorisë së Inspektoratit Komunal në Prizren me nr. 17-354-38-56-2, 

të dt.31.07.2018 

- Padia për vlerësimin e ligjshmërisë së aktit administrativ A-213/18 e dt.27.08.2018, 

e parashtruar nga zyra e përfaqësuesit ligjor të Komunës së Prizrenit me nr. 368/18, 

e dt.26.09.2018, drejtuar Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamentit për 

çështje administrative. 

- Procesverbali i inspektoratit të MMPH me nr. 02059, e dt.27.07.2019.  

- Konkluzioni i Drejtorisë së Inspektoratit në Prizren - Sektori  i Ndërtimtarisë me nr. 

17-354-20/1 e dt.15.07.2019.  

- Aktvendimi i Drejtorisë së Inspektoratit me nr. 17-354-20/1 e dt.27.06.2019.  

- Aktvendimi i Drejtorisë së Inspektoratit me nr. 17-354-20 e dt.10.04.2019.  

- Foto dokumentacioni i objektit të A...... Ç....... pas rrënimit dhe njoftimi i Drejtorisë 

së Urbanizmit dhe Planifikimit Hapsinor e dt.19.07.2019 me nr. 04-351/02-0103237 

- Fletëdorëzimi me nr. 04-351/02-0103237.  

 

- Kërkesa e të dëmtuarit për legalizim ku është bërë tejkalimi i lejes me nr. 442020, e 

dt.18.07.2019,  

- Aktvendimi i Drejtorisë së Inspektorateve të sektorit të ndërtimtarisë i dt.27.06.2019, 

dhe ankesa e parashtruar nga i dëmtuari me dt.05.07.2019,  

- Njoftimi shtesë i dt.08.07.2019, drejtuar Inspektoratit Komunal të Ndërtimtarisë. 

- Vendimi i Drejtorisë së Urbanizmit i dt.19.07.2019 dhe Përgjigja nga Drejtoria e 

Urbanizmit, e dt.02.09.2019,  
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- Certifikata për legalizim të pjesës së objektit kur është bërë tejkalimi i lejes i 

dt.16.03.2021,  

- Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prizren me nr. C.nr.322/2019 dhe aktvendimi i 

Gjykatës së Apelit me nr. AC.nr.3067/21, të dt.11.06.2021. 

- Emaili i E....... M....... – Th.... e dt.09.04.2019, drejtuar zyrtarëve ligjor të Komunës 

dhe eprorëve të saj.  

- Emaili i E....... M....... – Th.... e dt.24.06.2019, drejtuar zyrtarëve ligjor të Komunës 

dhe eprorëve të saj.  

- Emaili – Përgjigja e A.K.,  e dt.24.06.2019, drejtuar E....... M....... – Th....t. 

- Aktvendimi me nr. 04-351/02-35032 i dt.11.04.2017 lëshuar nga DUPH,  

- Procesverbali me numër 0002940, i dt.19.04.2017, lëshuar nga Drejtoria e 

Inspektorateve,  

- Procesverbali me numër 0001493, i dt.07.05.2018, lëshuar nga Drejtoria e 

Inspektorateve,  

- Aktvendimi me nr. 17-354-56, i dt.08.05.2018, lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve  

- Procesverbali me nr. 0001497, i dt.18.05.2018, lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve 

- Procesverbali me nr. 0003580, i dt.11.06.2018, lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve, 

- Urdhërese për pagesë për ndëshkim me gjobë mandatorë me nr. 00507, të 

dt.11.06.2018, lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve,  

- Urdhërese për pagesë për ndëshkim me gjobë mandatorë me nr. 00509, të 

dt.20.06.2018, lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve, 

- Procesverbali me nr. 0003591, i dt.04.07.2018, lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve,  

- Urdhëresë për pagesë për ndëshkim me gjobë mandatorë me nr. 00512, i dt.14.07.2018, 

lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve,  

- Kallximi penal me nr. 17/354-56-1 i dt.05.07.2018,  

- Procesverbali me nr. 003598, i dt.12.07.2018, lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve,  

- Kopja e planit e dt.16.07.2018, lëshuar nga Agjencia Kadastrale e Kosovës,  

- Aktvendimi me nr. 17-354-38-56-2, i dt.31.07.2018, lëshuar nga Drejtoria e 

Inspektorateve,  

- Procesverbali me nr. 0004629, i dt.16.08.2018, lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve,  

- Njoftimi me nr. 17-354-56/3 i dt.24.08.2018, lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve,  

- Aktvendimi me nr. 04-351/02-107435, i dt.23.07.2018, lëshuar nga DUPH,  

- Procesverbali me nr. 0004510, i dt.26.07.2018, lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve, 

- Procesverbali me nr. 0004509, i dt.26.07.2018, lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve, 

- Urdhër ekzekutimi nr. 17-354-56/3, i dt.24.08.2018, lëshuar nga Drejtoria e 

Inspektorateve,  

- Kërkesa për pezullimin dhe shtyerjen e ekzekutimit të aktvendimit të Inspektoratit,  

- Procesverbali me nr. 004528, i dt.27.08.2018, lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve,  

- Procesverbali i MMPH, me nr. 00025, të dt.27.08.2018,  

- Procesverbali me nr. 0009278, i dt.28.03.2019, lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve, 

- Procesverbali me nr. 0009285, i dt.04.04.2019, lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve,  

- Urdhëresë për pagesë për ndëshkim me gjobë mandator me nr. 00564, e dt.04.04.2019,  

- Procesverbali me numër 0009290, i dt.08.04.2019, lëshuar nga Drejtoria e 

Inspektorateve,  

- Urdhëresë për pagesë për ndëshkim me gjobë mandatorë me nr. 00565, të 

dt.08.04.2019,  

- Aktvendimi me nr. 17-354-20 të dt.10.04.2019, lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve,  

- Kallximi penal me nr. 17-354-25, i dt.16.04.2019,  
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- Procesverbali me nr. 0011093, dt.20.06.2019, lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve  

- Urdhëresë për pagesë për ndëshkim me gjobë mandatorë me nr. 00652, të 

dt.20.06.2019,  

- Kallximi penal  me nr. 17-354-54, i dt.25.06.2019.  

- Aktvendimi me nr. 17-354-20/1, dt.27.06.2019, lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve,  

- Procesverbali me nr. 0011768, i dt.15.07.2019, lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve,  

- Konkluzioni me nr. 17-354-20/1, i dt.15.07.2019, lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve,  

- Njoftimi me nr. 04-351/02-0103237, i dt.19.07.2019, lëshuar nga DUPH.  

- Kallximi penal nr. 17-354-20/2, i dt.19.07.2019,  

- Aktvendimi me nr. 16-351-95725/1, të dt.19.07.2019, lëshuar nga Komuna e Prizrenit, 

Komisioni për shqyrtimin e ankesave,  

- Kallximi penal i dt.28.07.2019,  

- Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti për çështje administrative 

A.nr.1688/2019, të dt.17.07.2019,  

- Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prizren – Divizioni Civil, C.nr.1105/19, të 

dt.23.07.2019,  

- Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prizren C.nr.1024/19, të dt.10.07.2019,  

- Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prizren PPr.nr.61/2019, të dt.25.07.2019,  

 

Mbrojtja  e paraqitur nga te pandehurit 

 

I pandehuri I.Th.,, në mbrojtjen e tij gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se qëndron 

pranë deklarimit që ka dhënë në prokurori me dt.04.12.2019. Nga data 18.01.2018 dhe vitin 

2019, ka ushtruar detyrën e Drejtorit të Inspektorateve pranë Kuvendit Komunal në Prizren. 

Lidhur me objektin afarist “A...... Ç...”, është një ndër më shumë se dyzetë objekteve që kishin 

mbetur në gjysmë të ndërtimit nga qeverisja e kaluar, pas shqyrtimit të lëndës nga Inspektori 

përgjegjës, rezultojnë provat se objekti është pajisur me leje ndërtimore me 11.04.2017, dhe 

kishin munguar procedurat inspektuese thuajse për një vit. Pas daljes në teren leja e lëshuar në 

krahasim me matjet dhe ndërtimin nuk kishte përputhshmëri, meqenëse në 30% të ndërtimit 

kishte tejkalim nga leje ekzistuese. Në qoftë se i referohemi të gjitha procedurave të mëvonshme 

në vitin 2018, nga muaji Maj deri në muajin Korrik, inspektori i lëndës i ka zhvilluar të gjitha 

procedurat e duhura në trajtimin e pjesës së objektit pa leje duke nxjerrë: aktvendim për ndalim 

punimesh, shqiptim të gjobave mandatore, ngritje të kallëzimit penal për ndërtim të 

kundërligjshëm dhe aktvendim për rrënim vullnetar, të gjitha këto veprime janë ndërmarrë nga 

data 07.05.2018 deri më datë 27.08.2018. Pronar i evidentuar në certifikatën e pronësisë për 

parcelën ku është ndërtuar tejkalimi i objektit e di që është “A......” Sh.P.K. Për lëndën në fjalë 

janë bërë edhe dy inspektime nga inspektorët e MMPH, ku në konkluzionin e tyre të 

procesverbalit kërkohet që të respektohen dispozitat ligjore të ligjeve për ndërtim dhe për 

inspektoratin e mjedisit, ujërave dhe natyrës. Data 27.08.2018, është dita e daljes së ekzekutimit 

të dhunshëm e përcaktuar me konkluzionin e Drejtorisë së Inspektorateve për rrënimin e pjesës 

së objektit që ishte ndërtuar pa leje, meqenëse ishin shterur të gjitha mundësitë e zgjidhjes së 

problemit, në përjashtim të rrënimit të dhunshëm për shkak se ajo zonë ku është e ndërtuar objekti 

afarist “A...... Ç...”, sipas planit rregullativ të vitit 2012 ka pasur plan të hollësishëm rregullativ, 

i cili kishte paraparë hapjen e rrugës në pjesën ku ishte bërë tejkalimi i lejes, pavarësisht dëshirës 

së Drejtorisë së Urbanizmit dhe veprimeve që i ka bërë në plotësim – ndryshim të lejes 

ndërtimore të dt.23.07.2018, ishte e pa mundur në kohën e caktuar që pjesa e tejkalimit të pajiset 

me leje. Në datën 27.08.2018, Drejtoria e Inspektorateve kishte dalë për ta ekzekutuar 

aktvendimin për rrënim, duke filluar nga ora 10:00. Pas deklarimeve të pronarit të “A......” 

Sh.P.K. se do ta bëjë vet rrënimin vullnetar pas vlerësimeve të inspektorit të lëndës Bashkim 
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Krasniqi, sipas procesverbali 0004528, të dt.27.08.2018, i është dhënë mundësia investitorit në 

fjalë që ta bëjë rrënimin vullnetar në afat prej 30 ditësh. Pas kthimit në zyre në orët e pasdites, 

është njoftuar përmes e-mailit zyrtar që MMPH për rastin në fjalë kishte nxjerrë vendim me të 

cilin kishte anuluar vetëm vendimin për rrënim. Në konsultim e sipër edhe me inspektorët e 

lëndës, me koordinatorin e Drejtorisë së Inspektorateve, me zyrën ligjore, me vet faktin që lënda 

ka disa vendime, aktvendime, Ministria me vendimin e saj të dt.27.08.2018 e kishte anuluar 

vetëm vendimin për rrënim të dhunshëm, ndërsa në fuqi kanë mbetur vendimi për ndalim 

punimesh, gjë që nënkupton se pala nuk ka pasur të drejtë të vazhdojë punimet deri në hyrje në 

fuqi të ligjit për legalizimin dhe trajtimin e rastit. Ndaj këtij vendimi, është parashtruar padi për 

konflikt administrativ me dt.26.09.2018, nga zyrtarët ligjor të Komunës së Prizrenit dhe nuk i 

kujtohet nëse ka pranuar ndonjë vendim nga gjykata kompetente lidhur me padinë e parashtruar. 

Pastaj, nuk e di saktësisht datën kur është publikuar në gazetën zyrtare ligji për legalizim, mirëpo 

ligji pa nxjerrjen e akteve nën ligjore administrative nuk është i kompletuar dhe pa dhënien e 

urdhëresës nga ministria përkatëse për fillimin e zbatimit të ligjit për legalizim, asnjë komunë në 

Republikën e Kosovës nuk ka filluar legalizimin në vitin 2018 dhe po ashtu nuk e di se kur kanë 

hyrë në fuqi udhëzimet administrative të ministrisë për fillimin e aplikimit për legalizim, ngase 

nuk ka qenë përgjegjësi e tij. Nga data 27.08.2018 deri me dt.28.03.2019, në inspektimet e kohë 

pas kohshme, inspektorët e ndërtimit nuk kanë vërejtur se janë zhvilluar punimet në pjesën e 

objektit pa leje, që do të thotë në interval kohor prej 6 muajsh. Pas ndërprerjes së punimeve me 

dt.27.08.2018, inspektori në trajtim të lëndës dhe rastit kishte vendosur shiritat ose ka bërë 

shënjimin e objektit të ndërtuar pa leje dhe me datë 03.10.2018 ka bërë kallëzim penal për largim 

të shiritave dhe nuk kanë asnjë vendim deri me dt.28.03.2019. Me dt.28.03.2019, në 

procesverbalin e përpiluar me nr. 0009278 inspektori konstaton se edhe përkundër ndalesës për 

vazhdim të punimeve investitori ka vazhduar punimet në pjesën e objektit pa leje, urdhërohet që 

t’i ndërpresë punimet përsëri me të njëjtin procesverbal deri në zgjidhjen e çështjes apo 

problemit. Me dt.04.04.2019 në procesverbalin 0009285, inspektori përsëri pas daljes në vend 

ngjarje konstaton në procesverbal se edhe përkundër ndalesës, punimet nuk ishin ndalur dhe dy 

ditë më vonë me dt.06.04.2019, shqipton gjobë mandatorë, që ishte e pranuar dhe paguar nga 

pala. Inspektori i lëndës në fjalë përsëri ka vazhduar me procedurat inspektuese për të cilat është 

i obliguar, ku në datat e mëvonshme 08.04.2019 në procesverbal nr.0009290 inspektori 

konstaton se edhe përkundër ndalesës të ndërprerjeve të punimeve, shqiptimit të gjobës 

mandatorë, përsëri vjen urdhri për ndërprerje të punimeve dhe me dt.10.04.2019, nxjerrë 

aktvendimin nr. 17-354-20 me të cilin e obligon investitorin që t’i ndërpresë punimet. Inspektori 

ka vazhduar punën e tij inspektuese dhe me dt.20.06.2019 në procesverbal nr. 0011093, përsëri 

konstaton se edhe përkundër aktvendimit për ndalim punimesh, investitori kishte vazhduar 

punimet, duke i specifikuar se cilat punime janë duke u zhvilluar në pjesën e objektit ku nuk 

posedonte leje ndërtimore. Po në të njëjtën ditë shqipton gjobën mandatore dhe pesë ditë më 

vonë me dt.25.06.2019, bënë kallëzim penal me nr. 17-354-54, ndërsa me dt.27.06.2019, 

inspektori i lëndës (e akuzuara E....... M....... – Th....), nxjerr aktvendim për rrënim vullnetar në 

afat prej 15 ditësh. Vendimi i lartcekur nuk është respektuar nga investitori, i cili i ishte drejtuar 

Gjykatës Themelore në Prizren, me padi parashtruar me masë të përkohshme ndaj Drejtorisë së 

Inspektorateve. Gjykata Themelore në Prizren me aktvendimin të dt.10.07.2019, kishte refuzuar 

padinë e investitorit ndaj Drejtorisë së Inspektorateve të parashtruar nga investitori. Pas pranimit 

të aktvendimit të lartcekur të gjykatës, Drejtoria e Inspektorateve me dt.15.07.2019, respektivisht 

tre ditë më vonë, inspektori apo inspektorja e lëndës konstaton në procesverbalin nr. 0011768 se 

edhe përkundër aktvendimit nga Drejtoria e Inspektorateve për rrënim vullnetar nga ana e 

inspektores s’është zbatuar ky aktvendim, dhe në të njëjtën ditë me dt.15.07.2019, inspektorja, 

nëse nuk gabohet J.V.,, nxjerr konkluzion me nr. 17-354-20/1 për rrënim të dhunshëm, ku në 

konkluzion përcaktohet data e zbatimit të aktvendimit të nxjerrë më parë për rrënim të dhunshëm 

ku data e përcaktuar është 19.07.2019, duke specifikuar edhe kohën e fillimit të ekzekutimit apo 
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rrënimit të dhunshëm të pjesës së objektit të ndërtuar pa leje dhe inspektori i lëndës, është i 

pavarur në marrjen e vendimeve, kurse atij i ndalohet me ligj që të aprovoj vendimet e tilla. Pas 

njoftimit zyrtar lidhur me këtë rast, atij si drejtor përgjegjës i dikasterit është kërkuar që t’ia 

plotësoj kushtet për realizimin e këtij konkluzioni, që nënkupton informimin e kompanisë së 

kontraktuar nga Drejtoria e Inspektorateve, njoftimin brenda afatit kohor të paraparë me ligj 

zyrtarëve të policisë për ofrimin e sigurisë gjatë ekzekutimit të aktvendimit apo realizimit të 

konkluzionit, kërkesë Drejtorisë për Kadastër dhe Gjeodezi për matje të tejkalimit në ndërtim, të 

gjitha këto të plotësuara me dt.19.07.2019. Kompetente për trajtimin e kërkesave për legalizim 

për zona të veçanta, është Drejtoria e Urbanizmit, pra për zonën e Prevallës dhe Qendrën 

Historike të Prizrenit, për arsye se kemi gërshetim të përgjegjësive mes Ministrisë së Ambientit 

dhe Ministrisë së Kulturës dhe Organeve Komunale. Më datë 19.07.2019, nga Drejtoria e 

Urbanizmit kanë pranuar një njoftim lidhur me aplikimin për legalizim të të dëmtuarit, i cili 

njoftim në thelb ka theksuar se Drejtoria e Urbanizmit në Komunën e Prizrenit nuk mund të 

trajtoj kërkesën për legalizim, ngase ende nuk janë të plotësuara të gjitha kushtet e parapara me 

ligj për fillimin e procedurave të legalizimit, ndërsa aplikacioni nuk është konsideruar i pranuar 

dhe nuk ka ndonjë vendim nga drejtoria e lartcekur me të cilin është refuzuar kërkesa e “A...... 

Ç...”. Në vazhdim, ata kanë pranuar disa aktvendime gjyqësore nga gjykatat e ndryshme, duke 

marrë parasysh se pala ka bërë padi edhe në Gjykatën Themelore në Prizren edhe në Gjykatën 

Themelore në Prishtinë, pra edhe vendimin e datë 17.07.2019, si tendencë e palës për me ndalur 

ekzekutimin e vendimit ka qenë përmes padive të ushtruara në gjykata. Kështu, lidhur me këto 

padi, me dt.12.07.2019, është refuzuar padia, me dt.22.07.2019 përsëri është vendimi i Gjykatës 

Themelore në Prishtinë me nr. 1688/2019, ku përsëri hedhet poshtë padia e investitorit si dhe në 

datën 23.07.2019 aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prizren me nr. 1105-19, ku përsëri 

refuzohet padia e investitorit dhe kërkesa për vendosjen e masës së përkohshme në aktvendimin 

e Drejtorisë së Inspektorateve për rrënim të dhunshëm. Ligji për legalizim parasheh që çdo objekt 

që është pa leje, nuk mund të vazhdoj punimet pa pëlqimin për vazhdim të punimeve. Në 

vazhdim, ka dijeni që është dhënë certifikatë e legalizimit për këtë pjesë të objektit dhe certifikata 

e legalizimit i përmban të gjitha të dhënat e nevojshme për legalizim, duke përfshirë kohën e 

aplikimit në bazë të numrit të protokollit i cili është zyrtar, m2 të sipërfaqes së legalizuar si dhe 

vlerën monetare duke specifikuar në faqen e dytë dhe të tretë, të gjitha këto lartë të cekura, bëjnë 

fjalë për vitin 2020 e kjo vërtetohet në bazë të numrit të protokollit që është në hyrje të vendimit. 

Pra kjo pjesë e objektit është legalizuar, pasi që ligji për trajtimin e objekteve pa leje i përfshinë 

të gjitha objektet e ndërtuara në Republikën e Kosovës, të ndërtuara para dt.05.09.2018 në 

cilëndo pronë edhe aty ku ka plan të hollësishëm rregullativ e edhe aty ku nuk ka plan të 

hollësishëm rregullativ, qoftë në pronë publike apo edhe në atë private, nuk mohon të drejtën e 

aplikimit të asnjë qytetari të Kosovës, pavarësisht që aty ka pasur një plan të hollësishëm 

rregullativ që i ka pamundësuar pajisjen me leje të rregullt, nuk ia ka ndaluar apo mohuar të 

drejtën investitorit që të aplikoj për legalizim madje ky ligj as nuk e ka penalizuar investitorin, 

përkundrazi është dashur t’i respektoj dispozitat e këtij ligji për ta fituar të drejtën e legalizimit. 

Pas njoftimit nga Drejtoria e Urbanizmit të cekur më lartë, Drejtoria e Inspektorateve sipas 

konkluzionit për rrënim të nxjerrë ditë më parë ka dalë për ta ekzekutuar atë konkluzion apo për 

ta bërë rrënimin e dhunshëm. Ditën në fjalë zyrtarët e Drejtorisë së Inspektorateve, zyrtarët e 

Drejtorisë për Kadastër, pavarësisht kohës së përcaktuar që të filloj ekzekutimi në ora 11:00, për 

shkak të pengesës dhe mos ofrimit të sigurisë për stafin e të dyjave drejtorive, fillimin e punës e 

bënë me dy orë vonesë, derisa Policia e Kosovës sipas vlerësimit të zyrtarit, nuk ka sjellë numër 

të mjaftueshëm për ta menaxhuar situatën e krijuar ngase kishte ndërhyrje, sulme verbale dhe 

fizike ndaj punëtorëve, kështu që në ora 13:00 ka përfunduar matja e tejkalimit në ndërtim, të 

pjesës pa leje të ndërtuar në objektin me leje. Pas matjes, inspektorja përgjegjëse emri i së cilës 

është J.V.,, konstaton se duhet filluar rrënimi pasi është bërë perimetri i sigurtë. Rrënimi ka 

filluar diku pas orës 15:00 dhe tërë kohën duke u vlerësuar nga ajo për rreziqet që mund të 
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ndodhin gjatë rrënimit si në njerëz, pajisje, objektet tjera përcjellëse fqinje, instalimet hidro 

elektrike dhe tjera. Gjysmë ore pas fillimit të rrënimit për shkak të mos bashkëpunimit nga ana 

e investitorit, gjë që është e natyrshme, inspektorja J.V., ka kërkuar nga ai që të kontaktoj zyrtarët 

e KEDS-it, që të vijnë në ndihmë për të mënjanuar rrezikun që mund të shkaktohej nga ndonjë 

dëm eventual, të cilët kanë asistuar dhe kanë ndalur furnizimin me rrymë në të gjithë objektin. 

Me fillimin e errësimit, duke parë që nuk ka kushte për vazhdim të rrënimit të mëtejshëm, 

inspektorja konstaton se duhet të ndërpritet rrënimi dhe të vazhdoj ditëve në vijim. Ditën tjetër 

me dt.20.07.2019, pavarësisht se inspektorja në fjalë kishte kërkuar që të vazhdohet me rrënimin 

e objektit, por gjatë mbledhjes kanë ardhur në përfundim se mund të shkaktojnë rrezikshmëri për 

qytetarët, të punësuarit, ngase investitori  “A......” Sh.P.K., pronari kishte organizuar protestë në 

kundërshtim të vazhdimit të rrënimit. Me dt.21.07.2019, kanë dalë në vend ngjarje për vazhdimin 

e rrënimit të dhunshëm, por me urdhër verbal të zyrtarit policor, të cilin urdhër e kishte marrë 

nga prokurori kujdestar që nuk mund të vazhdohet rrënimi ngase kanë filluar hetimet për këtë 

rast, ata e kanë zbatuar urdhrin pavarësisht siç u cek më herët të dy vendimeve të një pas njëshme 

të gjykatës me dt.22.07.2019 edhe me dt.23.07.2019 të Gjykatës Themelore në Prizren. Me 

prokurorin në fjalë, tani si palë paditëse në këtë rast, ata kanë bërë komunikim zyrtar ku ka 

kërkuar që të dijë arsyen mbi cilën i është dhënë urdhri verbal Policisë së Kosovës për ndërprerje 

të punimeve. Përgjigjen e ka marrë me datë 23.07.2021, përmes e-mailit zyrtar se rasti është nën 

hetim duke mos specifikuar kush dhe pse. Me dt.25.07.2019, ata pranojnë aktvendim nga 

Gjykata Themelore në Prizren – Departamenti i Krimeve të Rënda, aktvendimi 61/2019, ku ishte 

vendosur masa e përkohshme sipas kërkesës së investitorit. Pas këtij vendimi pavarësisht 

mendimeve të tyre, Drejtoria e Inspektoratit në plotësi përsëri ka respektuar aktvendimin, tani 

më të fundit për ndërprerjen e rrënimit. Pastaj, në fillim të mandatit, ka pranuar kërkesën e 

Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren, e cila i drejtohet Drejtorisë së 

Inspektorateve, Drejtorisë së Urbanizmit, Kryetarit të Komunës dhe ku kërkohet angazhim 

maksimal në ndalimin e ndërtimeve pa leje, meqë Prokuroria Themelore në Prizren thuajse për 

një dekadë kishte ftuar në përgjegjësi zyrtarët komunal për mos veprim gjatë ndërtimit të 

objekteve pa leje. Me investitorin “A......” Sh.P.K. apo pronarët e saj, asnjëherë nuk ka pasur 

ndonjë konflikt, madje edhe këtë kallëzim penal nuk e sheh si konflikt, meqenëse gjatë trajtimit 

të rastit është munduar që t’i shtjerrë të gjitha mundësitë ligjore për ta zgjidhur çështjen e duke 

marrë parasysh gjithnjë që mos ta çon veten apo ndonjë zyrtar në përgjegjësi për mosveprim, 

ndërsa nuk ka pasur njohuri nëse është zhvilluar procedurë shpronësimi për atë pjesë pasi që 

është në kompetencë të një dikasteri tjetër e që në këtë rast është zyra e pronës në kuadër të 

Komunës së Prizrenit. Inspektorë në këtë çështje kanë qenë: Bashkim Krasniqi dhe dy të 

akuzuarat: J.V., dhe E.M-Th.,. stafi mbështetës në këtë rast janë të akuzuarit: A.T., dhe I.B.,- staf 

teknik i cili asiston në punën teknike të Drejtorisë së Inspektoratit, ndërsa i akuzuari Sh.K., ka 

ardhur sipas kërkesës së tij drejtuar zyrës ligjore, me kërkesë të pranuar nga inspektorja e lëndës 

për të prezantuar njoftimin e Drejtorisë së Urbanizmit me nr. 04-351/02-0103237, të 

dt.19.07.2019. Në fund, i akuzuari shtoi se po harrohet fakti kryesor pavarësisht theksimeve se 

a ka aplikuar apo nuk ka aplikuar për legalizim, ndërtimi i kundërligjshëm është vepër penale 

edhe pavarësisht faktit se mund të aplikoni për legalizim. Ligji i veçantë për trajtimin e objekteve 

pa leje obligon që të respektohen vendimet e organeve përgjegjëse inspektuese, në këtë rast 

Drejtorisë së Inspektoratit të Kuvendit Komunal. Po të mos ishin fazat inspektuese, qindra 

objekte të mbetura në gjysmë që presin legalizim do të vazhdonin ndërtimet pa fund, edhe vet 

ligji e parasheh se pas aplikimit, pas shqyrtimit të kërkesës ju duhet të pajiseni me pëlqim për 

vazhdimin e punimeve, por edhe në raste kur ka ndërtim me leje, investitori është i obliguar 

shtatë ditë para fillimit të punimeve, që të njoftoj Drejtorinë e Inspektorateve për fillim të 

punimeve. 
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E pandehura J.V.,, në mbrojtjen e saj gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se me 

profesion është inxhiniere e ndërtimit, ndërsa si inspektore e ndërtimit në Drejtorinë e 

Inspektorateve në Komunën e Prizrenit, ka filluar që nga Prilli i vitit 2019 dhe në këtë drejtori 

ka pasur edhe inspektorë tjerë. Inspektori është përgjegjës për zonën në të cilën është caktuar 

paraprakisht nga Drejtori i Drejtorisë së Inspektorateve dhe brenda asaj zone apo territori që 

është caktuar paraprakisht, inspektohen të gjitha ndërtimet qoftë me leje apo pa leje ndërtimore. 

Në zonën apo territorin ku gjendet objekti “A...... Ç...”, ka inspektuar me dhjetëra objekte të tjera 

të cilat aktualisht kanë qenë në fazën e ndërtimit. Në secilin inspektim të bërë, te secili objekt ka 

përpiluar procesverbale, gjithashtu ka nxjerrë edhe aktvendim qoftë për ndalim të punimeve apo 

ndërprerje të ndërtimeve, ashtu siç i parasheh edhe ligji. Në rastin kur është caktuar si inspektore 

në rastin “A...... Ç...”, kur i është dorëzuar lënda nga inspektori apo inspektorja paraprake, 

vendimin që e ka pasur aty ka qenë në fazën aktvendim për rrënim vullnetar, ndër të tjerash dhe 

procesverbali i fundit që ishte ndërmarr për atë rast ka qenë i dt.15.07.2019 ku është konstatuar 

që nuk ka filluar rrënimi vullnetar në atë objekt sipas afatit kohor të paraparë në vendimin për 

rrënim vullnetar prej 15 ditësh, dhe urdhri i inspektorit në këtë rast që e ka përpiluar 

procesverbalin ka qenë: pason konkluzioni për urdhër ekzekutim nga ana e drejtorisë së tyre dhe 

në të njëjtën datë, ka nxjerrë konkluzionin për rrënim të prerë, por që nuk ka mund ta cek orën e 

nxjerrjes ,ngase konkluzioni nuk e përmban orën e nxjerrjes, pasi që është akt juridik. Në këtë 

rast, nuk ka pasur veprim tjetër ligjërisht të drejtë, përveç konkluzionit për rrënim, pasi që mos 

nxjerrja e një akti të tillë do e dërgonte në përgjegjësi penale, andaj edhe ka vepruar në atë 

mënyrë. Ndërsa, për dy raste të tjera para pranimit të lëndës në fjalë, ajo ka qenë prezent në 

inspektim, por nuk e ka nënshkruar gjë që i bie se nuk ka qenë lënda e saj, ka qenë e inspektores 

paraprake, ajo e ka nënshkruar, por nuk u mohohet e drejta që t’i asistojmë kolegët e tyre në 

terrenet ku ata janë të caktuar paraprakisht, për shkak të kushteve teknike, pasi që nuk kanë të 

gjithë inspektorët makina të dalin në terren, andaj shfrytëzojnë mundësinë që të dalim 

bashkërisht dhe prezenca u shënohet në pjesën hyrëse të procesverbalit, ndërsa përpilimin e 

procesverbalit dhe nënshkrimin e bënë inspektori apo inspektorja e zonës përkatëse. Lidhur me 

legalizimin dhe trajtimin e ndërtimeve pa leje, sa ka njohuri Drejtoria e Urbanizmit është 

kompetente për këto çështje dhe nuk është në kompetencë të Drejtorisë së Inspektorateve të 

merret me legalizime të tilla, nuk është në kompetencën e saj të dijë atë ligj apo afatet kohore. 

Po ashtu, në kohën kur është nxjerrë vendimi i MMPH, ajo nuk ka qenë e punësuar, ndoshta ai 

vendim ka mundur me qenë në dosje, por për shkak që lënda ka qenë voluminoze nuk i kujtohet 

saktë që ka hasur një vendim të tillë. Sa i kujtohet, vendimi ka qenë për ndalim të një vendimi të 

vitit 2018, por dispozitivi i atij vendimi nuk është që e ndalon Drejtorinë e Inspektorateve nëse 

investitori apo investitorët mund të vazhdojnë me ndërtime të kundërligjshme. Ata janë të 

obliguar që çdo ndërtim të kundërligjshëm ta inspektojnë, sikurse edhe ndërtimet që kanë leje 

ndërtimore, që duhet t’i inspektojnë. As në rastin “A...... Ç...”, as në ndonjë rast tjetër, nuk kanë 

qenë të ndikuar nga drejtori apo dikush tjetër për të vepruar në ndonjë mënyrë. Mirëpo, si 

inspektore çdo javë ka bërë raportin javor, ku në këtë rast ia ka dorëzuar me shkrim drejtorit të 

inspektorateve dhe aty janë paraqitur të gjitha vendimet që i ka marrë ajo në terren si dhe 

inspektorët për terrenet e tyre. Në fund, e akuzuara deklaroi që secilin vendim që e ka marrë gjatë 

kohës sa ka qenë në Drejtorinë e Inspektorateve, mendon që e ka bazuar në dispozitat ligjore. 

 

E pandehura E.M-Th.,, në mbrojtjen e saj gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se më 

datë 14.08.2019 qëndron në tërësi pranë deklaratës së dhënë në prokurori. Ka përfunduar 

fakultetin për arkitekturë dhe planifikim hapësinor, dhe gjatë vitit 2018 dhe 2019, por edhe 

aktualisht, punon si inspektore e ndërtimit në Komunën e Prizrenit, ndërsa nga data 25.01.2019, 

është ngarkuar me përgjegjësi në rastin “A...... Ç...”, deri më datë 15.07.2019 dhe në këtë kohë, 

nuk ka pasur rrënim të objektit “A...... Ç...”. Lëndën “A...... Ç...” e ka gjetur ose e ka pranuar me 

të gjitha fazat e ndërtimit të vrazhdë të përfunduar, një pjesë e objektit ka pasur të finalizuar edhe 
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instalimet elektrike, të ujërave dhe suvatimeve, ndërsa në pjesën e tejkaluar nga leja ndërtimore, 

ka qenë vetëm pjesa e ndërtimit të vrazhdë, pa suvatim dhe nëse nuk gabohet, sa i kujtohet, kur 

është bërë inspektimi i parë nga ana e saj, tek ajo pjesë e objektit investitori ka filluar të vendosë 

kornizat e lokaleve. Më datë 04.04.2019 është bërë një inspektim në objektin “A...... Ç...”, ku ka 

qenë prezent ajo, R.D., inspektor i ndërtimit, A.K., jurist, J.V., koordinatore dhe I.B., një person 

që ka kontratë për çështje teknike dhe një ditë para inspektimit, kanë pasur një takim ku kanë 

marrë pjesë J.V., koordinatore e sektorit, I.Th., drejtor, R.D., inspektor, Enver Bytyqi inspektor 

dhe I.B.,. Po ashtu, më datë 08.04.2019, sërish kanë bërë inspektim në objektin “A...... Ç...”, ku 

prezent me të kanë qenë J.V., koordinatore e inspektoratit, I.B.,, A.K., dhe R.D., dhe nga aty 

ndryshoi qasja e koordinatores J.V.,, e cila e mori përsipër udhëheqjen e aksionit. Ndërsa, drejtori 

I.Th., vazhdimisht ka kërkuar që të mos nguten me procedura ligjore, duke ditur ndikimin dhe 

ndjeshmërinë e lëndës, të marrin sqarime nga dispozitat ligjore nga përfaqësuesit e Kuvendit 

Komunal dhe në rast të mos kthimit të ndonjë përgjigje nga ta, t’i drejtohen edhe zyrës së 

kryetarit, gjë që është dëshmuar edhe nga e-mailet zyrtar që i është drejtuar po të njëjtës zyrë. 

Në të vërtetë, gjatë periudhës sa e ka pasur në përgjegjësi rastin “A...... Ç...”, në bazë të 

inspektimeve të bëra, ka shtypur aktvendimin për ndalim punimesh dhe aktvendimin për rrënim 

vullnetar, sa i kujtohet, aktvendimi i parë në muajin Prill të vitit 2019, respektivisht më datë 

10.04.2019 dhe në muajin Qershor të vitit 2019 për aktvendimin e dytë, përkatësisht më datë 

27.06.2019 ka marrë aktvendim për rrënim vullnetar për tejkalim të punimeve në objektin “A...... 

Ç...”. Më saktësisht, aktvendimi për ndalim punimesh është shtypur në datën e lartcekur, por 

vlen të ceket që nëse një procesverbal bëhet në terren gjatë inspektimit në objektet e caktuara, 

ligji e parasheh që pas atij procesverbali të ketë një akt juridik, por nuk do të thotë ajo të bëhet 

në afat të menjëhershëm, pasi që nëse një palë në terren jep një urdhër të caktuar, ligji e parasheh 

që të mos bëhet menjëherë një akt juridik, por kështu është sipas ligjit të procedurës 

administrative dhe ligjit mbi inspektoratin e ndërtimit, ku parashihet një afat prej 15 ditësh që të 

vlen urdhri pas procesverbalit të bërë në vend ngjarje. Në procesverbalin e datës 15.07.2019 

është cekur komplet situata e inspektimit për objektin “A...... Ç...” dhe si urdhër në fund të 

procesit, investitorit në një mënyrë i është bërë njoftimi i fundit që pason konkluzioni për 

ekzekutim të dhunshëm nga ana e Drejtorisë së Inspektorateve. Pasi që është përpiluar 

procesverbali i dt.15.07.2019, në momentin kur është mbajtur takimi para nxjerrjes së aktit të 

fundit – konkluzionit, në drejtorinë e tyre përgjegjësia dhe kompetencat e lëndës nga ana e saj 

kanë kaluar në kolegen- të akuzuarën J.V.,, për shkak që në periudhën kur kanë qenë diskutimet 

dhe telashet e lëndës në fjalë, ajo ka pas afatin e përfundimit të periudhës provuese në Kuvendin 

Komunal, gjë që ka dokumente të protokolluara për këtë fakt dhe për të mos ngelur lënda pa një 

vazhdueshmëri sa i përket procedurave ligjore, drejtoria e ka caktuar kolegen e lartpërmendur. 

Ka qenë data 06.07.2019 afati i fundit sa i përket periudhës një vjeçare si punë provuese që i 

parasheh rregullorja e nëpunësve civil të Kuvendit Komunal, ndërsa me dt.07.07.2019, është 

vazhduar kontrata dhe ka vazhduar që të jetë zyrtare e komunës. Ndërsa për shkak të shumë 

debateve, shumë paqartësive, shumë konfuziteteve të lëndës, përgjegjësinë e lëndës që është 

marrë nga ajo me dt.15.07.2019, drejtoria ka paraparë që procedurën ta vazhdon kolegia në fjalë, 

dhe të mos jetë shkak një vazhdim i kontratës për vazhdimësitë e lëndës. Kur bëhet pranim 

dorëzimi i ndonjë lënde specifike, në këtë rast edhe “A...... Ç...”, në drejtorinë e tyre mbajnë 

shënime të protokolluara për secilin hap apo procedurë që e bëjnë si inspektor, për t’iu dorëzuar 

kolegëve, qoftë në dorëzime totale të ndonjë lënde apo edhe procesverbaleve që i mbajnë gjatë 

ditëve të kujdestarisë – ditë vikendi. Përndryshe ajo është shpjeguar për gjithë ecurinë e lëndës 

edhe në deklaratën e saj të dhënë në prokurori, gjë që vazhdon të qëndroj pranë atyre deklarimeve 

që ka dhënë. Po ashtu, deri me datën 15.07.2019, nuk ka pas asnjë lloj njoftimi që “A...... Ç...” 

ka bërë ndonjë kërkesë për legalizim të objektit. Pastaj, si zyrtare përgjegjëse e lëndës, me dy 

shkresa zyrtare u është drejtuar zyrtarëve dhe përgjegjësve ligjor të Kuvendit Komunal, duke i 

kërkuar për vijueshmërinë e procedurave ligjore sa i përket lëndës “A...... Ç...”. Përgjigja e tyre 
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me shkrim ka qenë që sipas ligjeve në fuqi, ata janë në rregull në çdo hap të ndjekur, por për çdo 

rast ekziston edhe hierarkia e drejtorisë sa i përket të gjitha masave që duhet të merren hap pas 

hapi për një lëndë të caktuar, në këtë rast për lëndën “A...... Ç...”, dhe këto e-maile janë pjesë e 

provave. Përkatësisht, përderisa nuk është juriste me profesion, ka kërkuar gjithmonë me shkrim 

edhe me gojë takime, këshilla juridike, shkresa zyrtare, për të vazhduar procedurat ligjore të 

lëndës, gjë që e kërkojnë për secilën lëndë ka apo nuk ka ndonjë vendim të caktuar. Ajo e ka 

cekuar se pa marr parasysh vendimeve, qoftë të shkallës së dytë apo ndonjë komisioni për 

shqyrtimin e ankesave, praktikë të punës e ka që të marrë këshilla juridike. Në vazhdim, në 

Drejtorinë e Inspektorateve dhe në secilin ekzekutim që bëhet tek ata, si rregull të punës e kanë 

që të shkojnë gjithë stafi në asistim, po ashtu ka qenë edhe me datë 19.07.2019, përderisa kanë 

qenë si staf ose ekip asistues. Ajo nuk ka qëndruar deri në fund të ekzekutimit, gjë që i bie se 

ekzekutimi ka vazhduar edhe pas orës 16:00, gjithashtu në ditën tjetër kur ka vazhduar 

ekzekutimi, nuk ka marrë pjesë. Pastaj, në takimet e shumta që i kanë mbajtur sa i përket lëndës 

në fjalë, ka qenë kategorike që personat të cilët nuk kanë përgjegjësi ligjore ndaj procedurës së 

lëndës, të paktën të mos marrin përgjegjësi, ashtu sikur edhe ata bartës të lëndës, e njëjta ka 

vlejtur edhe me 19.07.2019, ku bashkëpunëtorët teknik A.T.,, I.B., ka pas edhe tjerë, por janë të 

cekur në procesverbal, gjithashtu edhe Sh.K., që është ftuar si përfaqësues ligjor i Kuvendit 

Komunal, për këtë të fundit, ka kërkuar dhe e ka pyetur drejtorin që nëse deri më tani ai s’ka 

qenë fare i pranishëm në takimet e mbajtura, si është e mundur që sot të vijë në ditën e 

ekzekutimit në cilësinë e përfaqësuesit ligjor, që t’u na jep këshilla juridike pa qenë fare në dijeni 

për mbarëvajtjen e lëndës. Kështu që për gjithsecilin prej të lartpërmendurve, ka kërkuar që të 

lirohen ose të largohen nga ekzekutimi të mos i bartin përgjegjësitë e tyre, në rast të ndonjë 

shkelje ligjore. 

 

I pandehuri A.T.,, në mbrojtjen e tij gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se dëshiron 

ta shfrytëzoj të drejtën e tij ligjore, për t’u mbrojtur në heshtje. Në heshtje ishte mbrojtur edhe 

gjatë procedurës hetimore 

 

I pandehuri I.B.,, në mbrojtjen e tij gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se dëshiron 

ta shfrytëzoj të drejtën e tij ligjore, për t’u mbrojtur në heshtje. I njëjti nuk është deklaruar as në 

Prokurori 

 

I pandehuri Sh.K.,, në mbrojtjen e tij gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se më datë 

13.08.2019 ka dhënë një deklaratë në prokurori dhe qëndron pranë asaj deklarate. Në Tetor të 

vitit 2018, pranë Kuvendit Komunal në Prizren, ka filluar punën në cilësinë e përfaqësuesit ligjor, 

me kontratë mbi vepër dhe në mundësi vazhdimi edhe për gjashtë muaj tjerë. Detyrat, përgjegjësi 

dhe kompetencat e tij kanë qenë që ta përfaqësoj Komunën e Prizrenit në të gjitha gjykatat e 

rregullta në territorin e Republikës së  Kosovës, të mbroj interesin e komunës, si dhe të përfaqësoj 

interesa tjera me kërkesë të Kryetarit të Komunës së Prizrenit dhe udhëheqësit të zyrës ligjore si 

dhe më gjerësisht në nenin 4 të kontratës. Udhëheqës i zyrës ligjore në Komunën e Prizrenit, prej  

momentit kur e ka krijuar marrëdhënien e punës pranë kësaj zyre deri në momentin e ndërprerjes 

së kontratës, ka qenë A.K.,. Lidhur me rastin “A...... Ç...”, nuk ka qenë i angazhuar në asnjë 

moment dhe nuk ka ndërmarr asnjë veprim, në momentin që nuk je i angazhuar, nuk mund të 

marrësh edhe ndonjë veprim konkret. Me dt.19.07.2019, ka qenë i angazhuar në një seancë 

gjyqësore pranë Gjykatës Themelore në Prizren dhe para se të hyjë në seancë, e ka thirr në telefon 

udhëheqësi i zyrës ligjore A.K., dhe i ka thënë që duhet të kthehet në zyrë, pasi që drejtori i 

inspektorateve I.Th., po kërkon mbështetje për të dalë në terren, dhe i është përgjigjur kësaj 

thirrje, ka shkuar në zyrë dhe më pas ka dalë në terren me ta, që t’ia dërgoj palës- investitorit dhe 

avokatëve të tij, njoftimin mbi refuzimin e kërkesës për fillimin e procedurës së legalizimit nga 

Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor. Përmbajtja e njoftimit ka qenë se refuzohet 
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kërkesa zyrtare për fillimin e procedurës për legalizim, të lëshuar nga Drejtoria për Urbanizëm 

dhe Planifikim Hapësinor, ku kjo drejtori nuk përmban asnjë shkresë zyrtare nga MMPH për 

fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesave për legalizim, andaj aplikimi për legalizim duke 

u bazuar edhe në Udhëzimin Administrativ mund të filloj pas hapjes së thirrjes nga Komuna e 

Prizrenit në faqen e saj zyrtare. Njoftimin ia ka dorëzuar njërit prej avokatëve të palës së dëmtuar, 

pasi që aty kanë qenë dy apo tre avokatë, ndërsa nuk ka asnjë provë se cilit avokat ia ka dorëzuar, 

për arsye se në momentin kur e ka telefonuar udhëheqësi i zyrës ligjore A.K., dhe i ka thënë se 

duhet të dal në vend ngjarje dhe njëkohësisht me njoftimin, ndërsa sa i përket flete dorëzimit me 

nr. 04-351/02-0103237, nuk e di dhe nuk e ka pasur këtë fletëdorëzim në dorë asnjëherë. Po 

ashtu, më datë 21.07.2019 ka qenë i pranishëm në vend ngjarje, me kërkesën e drejtorit të 

lartcekur, mirëpo në këtë ditë nuk ka vazhduar rrënimi. 

 

Deklarimi i dëshmitarit – të dëmtuarit, ekspertit dhe analizimi i provave materiale 

 

Fillimisht është dëgjuar në cilësi të dëshmitarit – i dëmtuari I.F., përfaqësues i “A......” 

SH.P.K. Prizren, i cili ka deklaruar se më datë 16.10.2019 ka dhënë deklaratë në prokurori dhe 

qëndron në tërësi pranë asaj deklarate. Ka theksuar se ai është njëri ndër pronarët  e objektit 

“A...... Ç...” dhe ky objekt është i ndërtuar në tërësi në pronë private, për të cilin kanë pasur leje 

ndërtimi, të pajisur më datë 13.04.2016 me nr. 04535-45044 dhe nuk i kujtohet nëse kanë kërkuar 

ndryshimin apo rishikimin e lejes, por që me këtë punë janë marrë stafi i tij. Pas marrjes së lejes 

së ndërtimit, kanë pasur shumë inspektime, sa që ka ndodh që kanë pasur dy apo tre herë në ditë. 

Sipas procesverbalit të datës 07.05.2018, rezulton se ai ka qenë i pranishëm me rastin e 

inspektimit dhe në bazë të procesverbalit janë urdhëruar që t’i ndalin punimet. Ata gjithmonë 

kanë vazhduar punimet, por ato punime kanë qenë lyerje, mirëmbajtje, pastrim i xhamave të cilat 

punime tani e gjithmonë bëhen. Sa i përket vendimit të datës 08.05.2018, punimet veçse kanë 

qenë të kryera. Pastaj, procesverbali me numër 0001497 i datës 18.05.2018, shumë mirë po 

sqaron që është theksuar se janë në hulumtim të gjetjes së zgjidhjes me Drejtorin e Urbanizmit 

për legalizimin e tejkalimit në objekt, pastaj ata kanë vepruar edhe sipas vendimit të MMPH, ku 

aprovohet ankesa e tyre dhe anulon aktvendimin me numër 17-354-38-56-2, të datës 31.07.2018, 

të Drejtorisë së Inspektoratit Komunal dhe i cili detyron organet e kuvendit komunal që të 

veprojnë konform ligjit për trajtimin e ndërtimit pa leje nr. 06/L-024. Andaj, lidhur me aneksin 

i cili është edhe objekt i akuzës e që është rrënuar më datë 19.07.2019, kanë qenë të pajisur me 

leje edhe për atë pjesë, por një pjesë shumë e vogël ka qenë tejkalim i lejes, e të cilat ndërtime 

rreth tejkalimit të lejes kanë filluar në vitin 2016 dhe kanë përfunduar në vitin 2018. Sa i kujtohet, 

ka pas vendim nga Drejtoria e Inspektoratit Komunal të Prizrenit, pas inspektimeve të kryera 

gjatë vitit 2018 për rrënim të pjesës së ndërtimit me të cilin është tejkaluar leja e ndërtimit, ndërsa 

ndaj këtij vendimi kanë ushtruar ankesë pranë Ministrisë së Planifikimit Hapësinor në Prishtinë. 

Përmbajtja e vendimit të ministrisë së lartcekur, sa i kujtohet, ka qenë për mos rrënimin e objektit 

dhe të veprohet sipas ligjit për legalizim dhe ka qenë e cekur që të përmbahen organet komunale 

nga rrënimi i objektit dhe çështja të trajtohet sipas ligjit mbi trajtimin e objekteve pa leje. Pas 

datës 27.08.2018 kur është nxjerrë vendimi i Ministrisë, nuk i kujtohet që kanë vazhduar punimet 

dhe se nuk i kujtohet nëse aneksi i cili është ndërtuar me tejkalim të lejes ndërtimore ka qenë ose 

jo i kufizuar me shirita të inspektoratit. Po ashtu, nuk i kujtohet a kanë pranuar aktvendimin e 

Drejtorisë së Inspektorateve të dt.10.04.2019 me nr. 17-354-20, me të cilin janë urdhëruar që 

menjëherë t’i ndërpresin punimet dhe po ashtu të bëjnë rrënimin vullnetar brenda afatit prej 30 

ditësh, por punimet kanë qenë të ndërprera dhe ata janë bazuar vetëm në vendimin e Ministrisë 

së datës 27.08.2018, me të cilin vendim është ndërprerë veprimi i rrënimit nga ana e Komunës 

së Prizrenit. Në vazhdim, nuk i kujtohet nëse ka pasur inspektime më datë 04.04.2019 dhe 

06.04.2019, ndërsa nuk ka ndonjë përgjigje nëse i është shqiptuar ndonjë gjobë mandatore më 

datë 08.04.2019 ose nëse ka bërë pagesën e kësaj gjobe dhe nuk ka përgjigje nëse gjatë vitit 2019 
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kanë kërkuar ndonjëherë afat shtesë për rrënim vullnetar të objektit, pasi që me këtë çështje janë 

marrë avokatët e kompanisë. Ndaj vendimit të shkallës së dytë të datës 27.08.2018, është 

parashtruar padi, pra është iniciuar konflikt administrativ dhe lidhur me këtë çështje, sa i 

kujtohet, nuk kanë pranuar ndonjë vendim nga Gjykata Themelore në Prishtinë. Më datë 

19.07.2019, Drejtoria e Inspektorateve në Komunën e Prizrenit, me siguri që kanë pasur vendim, 

kanë filluar rrënimin në objektin “A...... Ç...”, por ata nuk kanë respektuar vendimin e lartcekur 

të Ministrisë për mos rrënim të objektit. Në vitin 2018, kanë bërë kërkesë për legalizim të pjesës 

kontestuese në Drejtorinë për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor në Prizren, por edhe në vitin 

2019, më datë 18.07.2019, kanë aplikuar për legalizim, pra brenda ditës si ka hyrë në fuqi ligji 

për legalizim. Drejtoria e Inspektoratit Komunal në Prizren, kanë qenë në dijeni se ata kanë 

parashtruar kërkesë për legalizim të objektit për të cilin e kanë tejkaluar lejen, ndërsa nëse kanë 

pranuar njoftim nga Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor të dt.19.07.2019, nuk e 

di, pasi që me këtë çështje janë marrë avokatët e kompanisë. I njejti ka theksuar se sipas 

përllogaritjeve të bëra, vlera e dëmit që është shkaktuar në rastin e rrënimit të aneks objektit 

“A...... Ç...”, nga ana e Drejtorisë së Inspektoratit Komunal në Prizren më datë 19.07.2019, ka 

qenë diku rreth 100,000.00 euro, por pastaj kanë qenë ekspertët dhe e kanë vlerësuar ne vlere te 

cekur si ne aktakuzë. Më datë 19.07.2019, me fillim në ora 10:00, as dëshmitari e as lokalet 

afariste që veprojnë në kuadër të kompleksit “A...... Ç...”, nuk kanë qenë të njoftuar që do të 

fillon rrënimi i objektit dhe sa i kujtohet, rrënimi ka vazhduar edhe dy ditë tjera pasuese, pra 20 

dhe 21.07.2019, pra ka pasur veprime konkrete për rrënim dhe se përfaqësuesit e kompanisë i 

kanë paralajmëruar zyrtarët e Komunës së Prizrenit, që nuk kanë të drejtë të rrënimit, por të 

veprojnë sipas vendimit të Ministrisë. Pastaj, sa i kujtohet, pas rrënimit të objektit më datë 

19.07.2019, ka pasur inspektim nga Inspektorati i Ministrisë së Planifikimit Hapësinor nga 

Prishtina dhe se kjo Ministri ka marrë vendim në formë të shkruar. Pas rrënimit të objektit, 

paraprakisht e ka bërë pagesën për legalizim dhe vazhdimin e punimeve në ato pjesë që kanë 

qenë të rrënuara dhe kanë bërë pagesën për legalizimin në tërësi të asaj pjese që nuk ka qenë e 

legalizuar dhe janë pajisur me dokumente për legalizim i cili është në përfundim. Aplikimi për 

legalizimin e pjesës pa leje të ndërtimit ka qenë më datë 18.07.2019, ndërsa e ka legalizuar më 

datë 02.10.2020, ndërsa kushtet për legalizim kanë qenë të njëjta, pra nuk ka plotësuar asnjë  

kusht shtesë. Të akuzuarin I.Th., e njeh si person, ku i njëjti ka ardhur në objekt diku 15-20 herë 

dhe befasohej si është e mundur që Drejtori i Inspektorateve të vije në objekt, ndërsa takimi i 

parë më datë 14.07.2018 nuk i kujtohet, pasi që siç deklaroi kanë pasur shumë takime. Në fund, 

dëshmitari deklaroi se kush ka qenë prezent në ditën e rrënimit në objektin e “A...... Ç...”, para 

rrënimit kanë qenë disa persona që kanë duartrokitur kur ka filluar rrënimi, janë edhe incizimet, 

në ditën e hapjes, ditën kritike nga ana e inspektoratit kanë ardhur dhe kanë ndaluar që të bëhet 

hapja e objektit “A...... Ç...” në të cilin kanë qenë të pranishëm me mijëra persona, ditën e 

rrënimit diçka që e ka prekë kur erdhën për rrënim, i akuzuari I.Th., drejtor i inspektorateve e ka 

lutur dhe i ka thënë që t’i lejojnë të hyjnë ta rrënojnë pak dhe ta kryejnë urdhrin, por urdhërin e 

kujt nuk e di. Në ndërkohë, për të akuzuarën J...... ka thënë se ajo ka deklaruar ne ditën kritike 

“që në rast se ju nuk e rrënoni, t’ia japin çekiçin dhe ajo do ta rrënoj vet, ka qenë ditë pune, kanë 

filluar rrënimin, pa e ndërprerë rrymën, pa e ndërprerë ujin dhe kanë qenë një masë e madhe e 

njerëzve brenda nëpër lokale, e konsideron se me këto veprime kanë shkaktuar rrezik te 

përgjithshëm për të gjithë të personat prezent në ato hapësira të objektit. 

 

Nga dëshmia e dëshmitarit I.F., vërtetohet se saga e takimeve me inspektorët e 

ndërtimtarisë ka vijuar për një kohë të gjatë (përgjatë vitit 2019, deri me 19.07.2019). Nuk është 

kontestuese se i dëmtuari ka ndërtuar në pronën e tij private objektin “A...... Ç...”, në bazë të 

lejes për ndërtim të lëshuar nga autoritetet komunale. Nuk është kontestuese se një pjesë 

periferike e objektit kishte tejkalim të lejes ndertimore. Sipas vendimit të Drejtorisë së 

Inspektorateve të dt.31.07.2018 për këtë pjesë të objektit ishte dhënë afat 30 ditë për rrënim 



 Numri i lëndës: 2019:157161 
 Datë: 04.07.2022 
 Numri i dokumentit: 03194113 
 

16 (64)  

   
2
0
1
9
:2
9
4
5
0
8

 

vullnetar, pas këtij veprimi kishte pasuar ankimimi nga përfaqësuesit e A...... – SHPK, fillimisht 

në organet komunale si shkallë e parë e më pas në organin e shkallës së dytë në MMPH. Vendimi 

i marrur në MMPH i dt.27.08.2018 A-2013/18, i kishte qartësuar organet komunale gjegjësisht 

drejtorinë e inspektorateve në Prizren në mënyrë të prerë që do të thotë se ajo pjesë e objektit të 

A...... Ç... nuk duhej të rrënohet dhe se duhej bërë legalizimi sipas ligjit që tashmë ishte miratuar 

e që ishte ligji për trajtimin e objekteve pa leje. Sipas të dëmtuarit ka pohuar se në atë pjesë të 

objektit kishte filluar ti bënte disa punime të cilat kanë qenë kozmetike apo kanë qenë punime 

për mirëmbajtje të objektit e të cilat punime në vazhdimësi ndërmerren, si lyerje, larje xhamash 

etj. nuk ka pasur ndonjë punim për të dalë jashtë suazave të gabaritit apo që do të ndërronte 

strukturën e objektit. Më pas kanë filluar përsëri inspektimet nga inspektorët e ndërtimit. Po 

ashtu nga dëshmia e dëshmitarit është vërtetuar se me drejtorin e inspektorateve kishte pasur disa 

takime madje ishte befasuar për vizitat e tij të shpeshta e po ashtu ka cekur se të njëjtin e kishte 

njoftuar për së afërmi se është interesuar që ta legalizojë këtë pjesë të objektit konform ligjit për 

trajtimin e ndërtimeve pa leje dhe posa të hynte në fuqi udhëzimi administrativ, pra sipas tij 

legalizimi për këtë pjesë ka qenë çështje kohësh. Ndërsa sa i përket ditës kritike nga dëshmia e 

tij është konstatuar se gjatë rrënimit nuk ishin respektuar rregullat bazë siç janë ndërprerja e ujit 

dhe rrymës kështu që me fillimin e rrënimit ishte vënë në rrezik edhe jeta e disa personave që 

kishin qëlluar në atë pjesë të objektit dhe se te njejtit i kishin shkaktuar dem te madhe material, 

siq ka cekur i dëmtuari duke u bazuar ne ekspertizën e ekspertit L.M., rrethe 69.729.66 euro. 

 

Eksperti i ndërtimtarisë L.M.,, deklaroi se me rastin e përgatitjes së ekspertizës së datës 

05.08.2019, i ka shërbyer dalja në vend, matjet e bëra, shikimi i vendit, konsultimi me projektin 

kryesor, projektuesin dhe mbikëqyrësin e objektit. Para se të fillojë përgatitjen e ekspertizës, nuk 

i është drejtuar Drejtorisë së Urbanizmit apo Drejtorisë së Inspektorateve për qasje në dokumente 

publike. Kështu, sipas aktvendimit të prokurorit të shtetit të dt.26.07.2019 dhe pas pranimit të 

shkresave të lëndës me datë 30.07.2019, ka shkuar në vendin e ngjarjes, kohëzgjatja e ekspertizës 

ka qenë rreth një javë. Gjatë përgatitjes së ekspertizës, nuk ka parë gjurmë të shënjimit nga 

Drejtoria e Inspektoratit apo nga Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër. Prezent gjatë hartimit të 

ekspertizës ka qenë E.F.,, që ka përfaqësuar palën e dëmtuar, projektuesi i objektit dhe 

mbikëqyrësit e objektit. Foto që gjenden në faqen e dytë të ekspertizës, i ka bërë vet ai, pra 

eksperti, në ditën e shikimit të vendit. Në raportin e ekspertimit, ka përshkruar të gjitha punimet 

e nevojshme që duhet ndërmarr për ta sjell objektin në gjendjen e mëparshme dhe ka konsideruar 

se vlera e dëmit të shkaktuar është edhe vlera e punimeve që do të kryhen më vonë, bazë për këtë 

janë matjet në vend, llogaritjet në faqen e para masave dhe para llogarisë e që është pjesë 

përbërëse e raportit, me ç’rast ka ardhur në përfundim se dëmi në objektin “A...... Ç...” me rastin 

e rrënimit është 69,729.66 euro. Me rastin e ekspertizës dhe daljes në vendin e ngjarjes, në të 

vërtetë, në të gjitha rastet që ka pasur kur janë rrënuar objektet nga ana e Inspektoratit të 

Ndërtimtarisë, nuk ka qenë praktikë e Inspektoratit pranë Kuvendit Komunal të hartoj planin për 

rrënim, nuk di a është e paraparë me ligj, por nga literatura është e cekur se kur një objekt 

rrënohet, njëjte sikurse kur ndërtohet është e domosdoshme plani për rrënim, madje edhe leja 

ndërtimore për rrënim, pra as në këtë rast nuk ka pasur plan për rrënim. Gjithashtu, ka pranuar 

të gjitha shkresat tjera të lëndës nga ana e prokurorisë të hartuara në lëndën e dt.26.07.2019. Me 

këtë rast, ka vërejtje: 1. Paraprakisht nga Drejtoria e Urbanizmit i është lëshuar leje për kushtet 

urbanistike ku figuron edhe shuma të cilën investitori duhet të paguaj për lejen e ndërtimit dhe 

aty është përfshi i tërë objekti ashtu si ka qenë i projektuar, 2. Më vonë është lëshuar leja e 

ndërtimit ku në projekt të bazës së përdheses është fshirë ose është mënjanuar pjesa për të cilën 

është bërë ekspertiza, 3. Se a janë paguar mjetet e parapara sipas kushteve të ndërtimit nuk e di 

dhe faktikisht leja për kushtet urbanistike dhe leja ndërtimore nuk korrespondojnë mes vete. Si 

ekspert i ndërtimtarisë, mund të vlerëson ndërtimin e objekteve ndërtimore duke pas parasysh 

kërkesën e palës që e ka angazhuar në ketë rast, prokuroria e shtetit – prurjen në gjendjen e 
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mëparshme të objektit dhe këtë e ka bërë nëpërmes para masave dhe para llogarisë nëpërmjet 

pozicioneve të përshkruara dhe në fund shumën e punimeve që duhet të kryhen, a është dëm apo 

nuk është, nuk është në domenin e tij ta vlerësoj, ndërsa për të vlerësuar lartësinë e dëmit, ka 

përdorur metodën normale ndërtimore, pra të projektimit të objekteve në fjalë, në këtë rast kemi 

sjelljen e objektit në gjendjen e mëparshme, për të cilën ka ekzistuar oferta, dhe të gjitha këto që 

i përmendi, investitori i ka parashtruar dhe s’ka të bëjë këtu me asnjë metodë tjetër, pos normales. 

Në ekspertizë, në pikën 1. Punimet e pastrimit, te pika 1.1. tek pastrimi, grumbullimi, ngarkimi 

dhe transporti me kamion 10 T, i mbeturinave të objektit të rrënuar deri në deponi, çmimi është 

përcaktuar 60.00, duke u bazuar nga para masat dhe para llogaria, në bazë të çmimeve të tregut, 

i cili çmim formohet në bazë të analizave të tregut. Të gjitha të dhënat rreth çmimeve janë 

grumbulluar dhe janë analizuar nga ana e tij, dhe janë llogaritur në pasqyrën tabelore të para 

masave dhe para llogarisë që është pjesë përbërëse e raportit të tij. Përpos ekspertizës, në 

prokurori janë dorëzuar edhe baza tjera të projektit që janë pjesë përbërëse e raportit, i cili projekt 

përputhet me gjendjen e ndërtimit në vend. Në projekt ka foto dëshmi për elementet sanitare që 

kanë qenë të prishura apo dëmtuara, përkatësisht lavamanë e guaca, furnizimin, transportin dhe 

muratimin e mureve të jashtme, të brendshme, blloqeve të zgavruara të qeramikës. Në pikën 10 

të raportit, me katër nën pika, ka bërë vlerësimin e dëmit në elektrikë, që janë dëmtuar në vend, 

i ka parë në vend ngjarje, nuk ka nevojë për fotografi dhe çmimet për këtë janë marrë nga projekti 

kryesor që i ka dorëzuar investitori, ku ka pas më shumë pozicione të natyrës së tillë, por ai i ka 

marrë ato që i ka parë në vend. Në vazhdim, eksperti sqaroi se ka të përfunduar shkollën e mesme 

të ndërtimtarisë dhe shkollën e lartë të Hidro Ndërtimtarisë, është ekspert i licencuar i 

ndërtimtarisë, ndërsa çështja e vlerësimit të dëmit në këtë rast, fare nuk ka të bëjë me ekonominë, 

në këtë lëmi ka punuar që 40 vite në përgatitje të ndryshme në ndërmarrje ndërtimore dhe gjatë 

këtyre viteve ka punuar mbi tremijë ekspertiza. 

 

Deklarimit të ekspertit i është dhënë besim vetëm pjesërisht përkatësisht vetëm lidhur 

me faktin se me rastin e rrënimit të pjesës së objektit “A...... Ç...” është shkaktuar dëm material 

ndërsa lidhur me pjesën tjetër të deklarimit përkatësisht për metodat dhe parimet që janë përdorur 

për ta vlerësuar lartësinë e dëmit të shkaktuar me rastin e rrënimit të objektit gjykata erdhi në 

përfundim se kësaj ekspertize nuk duhet ti falet besimi për arsye se eksperti L.M., është ekspert 

i licencua i ndërtimtarisë por nuk ka licencë për të qenë ekspert vlerësues, andaj konsiderohet se 

nuk është kompetent për të vlerësuar vlerën dhe lartësinë e dëmit përkatës.  

 

Nga leximi i vendimit të MMPH A-213/18, të datës 27.08.2018, konstatohet se është 

aprovuar ankesa e investitorit “A...... Ç...” Sh.P.K., përfaqësuar nga I.F.,, duke anuluar 

aktvendimin nr. 17-354-38-56-2 të datës 31.07.2018 të Drejtorisë së Inspektorateve - 

Inspektoratit Komunal të Ndërtimtarisë Prizren dhe duke detyruar Organet Komunale në Prizren 

që të veprojnë sipas Ligjit për Trajtimin e Ndërtimeve për Leje, për tejkalime në objekt. Më 

gjerësisht sikurse në vendim. 

 

Nga leximi i vendimit A-179/19, të datës 01.08.2019, konstatohet se është aprovuar 

ankesa e investitorit “A......” Sh.P.K., përfaqësuar nga I.F.,, me përfaqësuesin e autorizuar 

av.T.H.,, duke anuluar aktvendimin nr. 16-351-95725/1 të datës 19.07.2019 i Komisionit për 

Shqyrtimin e Ankesave në Komunën e Prizrenit dhe duke detyruar Organet Komunale në Prizren 

që të mos ndërmarrin asnjë veprim të kundërligjshëm dhe të veprojnë sipas Ligjit për Trajtimin 

e Ndërtimeve për Leje. Më gjerësisht sikurse në vendim. 

 

Nga leximi i ekspertizës së ndërtimit e përpiluar nga eksperti i ndërtimtarisë L.M., të 

datës 05.08.2019, është konstatuar ekzistimi i dëmit të shkaktuar si pasojë e rrënimit të objektit 

“A...... Ç...”, është aq sa do të kushtonte sanimi, respektivisht vlera e shumës së punimeve 
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ndërtimore dhe zejtare, me qëllim të sjelljes së objektit në gjendjen e mëparshme, me sasitë e 

përafërta nga vendi dhe çmimeve aktuale të tregut apo në vlerën e përgjithshme prej 69,729.66 

euro gjithsej. Më gjerësisht sikurse në ekspertizë. 

 

Nga leximi i procesverbaleve mbi inspektimin e kryer me nr. 0009248 të datës 

06.04.2019, konstatohet se inspektori kompetent i Komunës së Prizrenit, ka bërë inspektimin në 

objektin- investitorin “A...... Ç...”, ku është konstatuar se investitori ka vazhduar punimet e 

fasadimit të jashtëm të banimit, kurse nuk ka pasur dokumentacion të nevojshëm teknik për atë 

pjesë, ndërsa investitori është urdhëruar nga inspektorët që të ndërpriten punimet derisa të 

sigurohet dokumentacioni teknik i nevojshëm, në të kundërtën do të merren masat tjera ligjore. 

Më gjerësisht sikurse në procesverbal. 

 

Nga leximi i aktvendimit të Drejtorisë së Inspektoratit Komunal në Prizren me numër 17-

354-38-56-2, të datës 31.07.2018, konstatohet se Inspektorati Komunal i Ndërtimtarisë në 

Prizren, ka urdhëruar të dëmtuarin “A......” Sh.P.K., me përfaqësuesin ligjor I.F.,, që brenda afatit 

prej 15 ditësh, të bëjë rrënimin vullnetar të ndërtimeve në objektin afarist “A...... Ç...”, që gjendet 

në ngastrën Kadastrale nr. 07065-1 dhe 6939-0. Më gjerësisht sikurse në aktvendim.  

  

Nga leximi i padisë për vlerësimin e ligjshmërisë së aktit administrative A-213/18, të 

datës 27.08.2018, e parashtruar nga zyra e përfaqësuesit ligjor të Komunës së Prizrenit me nr. 

368/18, të datës 26.09.2018, drejtuar Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamentit për 

çështje Administrative, konstatohet se Drejtoria e Inspektorateve- Inspektorati Komunal i 

Ndërtimtarisë në Komunën e Prizrenit, ka iniciuar konflikt administrativ ndaj vendimit te 

Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, për shkak të pretendimeve se vendimi A-

213/18 të datës 27.08.2018 është i paligjshëm, duke propozuar anulimin e vendimit të lartcekur 

dhe lënin në fuqi të vendimit të Drejtorisë së Inspektorateve- Inspektoratit Komunal nr. 17-354-

38-56-2 të datës 31.07.2018. Ndërsa palët nuk kane ofruar prova tjera lidhur me epilogun e 

konfliktit administrativ. 

 

Nga leximi i procesverbalit të Inspektorit të MMPH, me numër 02059, të datës 

27.07.2019, konstatohet se Inspektorati i MMPH, ka urdhëruar Drejtorinë e Inspektorateve në 

Komunën e Prizrenit, që të zbatoj në përpikëri vendimin e MMPH A-213/18, të datës 27.08.2018 

lidhur me objektin “A...... Ç...” dhe se për çdo tejkalim të vendimit të lartcekur, përgjegjësia bie 

mbi organet kompetente të Komunës së Prizrenit. Më gjerësisht sikurse në procesverbal. 

 

Nga leximi i aktvendimit të Drejtorisë së Inspektoratit – Sektori i Ndërtimtarisë në 

Prizren me nr.17-354-20, të datës 10.04.2019, konstatohet se Inspektorati Komunal i 

Ndërtimtarisë në Prizren (e akuzuara E.M-Th., si inspektore e ndërtimtarisë), ka urdhëruar 

investitorin “A......” Sh.P.K., me përfaqësuesin ligjor I.F.,, që menjëherë t’i ndërprejë punimet 

në objektin afarist “A...... Ç...”, me etazhe B+P+1, që gjendet në rrugën “Tirana” Prizren dhe që 

në afat prej 30 ditësh të siguroj lejen e ndërtimit për ndërtimin e objektit afarist në fjalë.  

 

Nga shikimi i foto dokumentacionit të objektit “A...... Ç...” konstatohet gjendja pas 

rrënimit në objektin afarist “A...... Ç...”, ku në parking shihet një pjesë e vërshuar nga uji, ndërsa 

nga jashtë objektit shihet pjesa e rrënuar, përkatësisht mbetjet ndërtimore nga fillimi i rrënimit 

të objektit në fjalë. 

 

 Nga shikimi në CD-në filmimet e paraqitura nga TV Prizreni e dt.19.07.2019 shihet se i 

pandehuri I.Th., në cilësinë e drejtorit të inspektorateve në Komunën e Prizrenit deklaron se janë 

të vendosur dhe nuk do të zmbrapsen nga ekzekutimi i konkluzionit për rrënim të dhunshëm të 
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cilën e kishte marr Drejtoria e Inspektorateve në Komunën e Prizrenit lidhur me pjesën e objektit 

që nuk kishte leje të investitorit “A...... Ç...”.  

 

Nga shikimi në CD-në, filmimet e paraqitura nga TV Prizreni, me datë 21.07.2019, shihet 

i pandehuri I.Th., dhe e pandehura J.V., të cilët bisedojnë me përfaqësuesin e autorizuar të palës 

së dëmtuar av. T.H.,. Më konkretisht nga këto sekuenca shihet se i pandehuri I.Th., dhe e 

pandehura J.V., janë në shoqëri edhe të pandehurve të tjerë I.B., dhe Sh.K.,, të njejtit kërkojnë 

edhe nga përfaqësuesi i palës së dëmtuar që ti lejoj të kryejnë detyrën e tyre si persona zyrtar, 

pra ekzekutimin e vendimit për rrënim të objektit “A...... Ç...” por që përfaqësuesi i autorizuar i 

të dëmtuarit u sqaron atyre se kanë parashtruar kërkesë për legalizim pranë DUPH-së dhe se ata 

duhet të veprojnë sipas Ligjit dhe Udhëzimit Administrativ në fuqi, se ata duhet ta lirojnë 

hapësirën pasi që gjendeshin në pronë private të “A...... Ç.....”. Në vazhdim të këtyre pamjeve 

shihet se në objektin A...... Ç... paraqiten edhe zyrtarët policor ku gjatë bisedës me të pandehurin 

I.Th., dhe të akuzuarit tjerë njëri nga zyrtarët policor (që rezulton të ishte udhëheqësi) kërkon 

nga të pandehurit që të largohen nga hapësira e objektit A...... Ç... pasi që kanë një urdhër verbal 

nga prokurori i shtetit dhe se duhej zbatuar. Po ashtu në këto pamje shihet se i pandehuri I.Th., 

në vazhdimësi gjatë atyre minutave ka një çasje jo korrekte ndaj zyrtarëve policor ku në një 

moment i drejtohet me fjalë denigruese zyrtarit policor duke  i thënë “shko haje një hamburger 

të 50 centëve komandant”. Gjithashtu nga këto filmime shihet përfaqësuesi i autorizuar i palës 

së dëmtuar duke dhënë një deklarim para mediave që ishin prezent lidhur me situatën që ishte 

krijuar gjatë rrënimit të pjesës së objektit “A...... Ç...” duke u sqaruar atyre faktin se ata kishin 

aplikuar për legalizim të pjesës së objektit pa leje dhe mundësitë që parasheh infrastruktura 

legjislative.  

 

Nga shikimi në CD-në, filmimet e paraqitura nga portali “Kallxo.com”, paraqitet 

intervista e të pandehurit I.Th., i cili sqaron se pjesa e objektit të “A...... Ç.....” që nuk kishte leje 

ndërtimi përkitazi kishte tejkalim të lejes duhej të rrënohej pasi që në këtë pjesë sipas planit 

urbanistik është paraparë ndërtimi i një rruge publike dhe dëmi që do ti shkaktohej qytetarëve të 

komunës së Prizrenit me lejimin e objektit pa leje është më i madh se sa nëse në këtë zonë të 

objektit pa leje ndërtohet rruga publike. Gjithashtu në këto filmime paraqitet intervista e të 

dëmtuarit I.F., si përfaqësues i A...... – SH.P.K Prizren duke sqaruar se ka vazhduar ndërtimin 

pa leje të pjesës së objektit A...... Ç... pasi që ka besuar dhe ka qenë në pritje që kjo pjesë e 

ndërtimit pa leje do të mundësohet që të legalizohet sipas ligjeve në fuqi. Në vazhdim të 

filmimeve paraqitet dhe intervista e sekretarit të MMPH-së e i cili sqaron vendimin e MMPH-së 

te dt.27.08.2018, duke shtuar se Komuna e Prizrenit ka bërë shkelje administrativë me nxjerrjen 

e aktvendimit me numër 17-354-38-56-2 të dt.31.07.2018 dhe se për tejkalime të lejes në objektin 

A...... Ç... organet komunale në Prizren duhet të veprojnë sipas ligjit për trajtimin e ndërtimeve 

pa leje.  

  

Nga leximi i aktvendimit me nr. 04-351/02-35032 të datës 11.04.2017 lëshuar nga 

DUPH, konstatohet se Ndërmarrjes së Re - Industria Ushqimore Sh.P.K., shfrytëzues-

qirambajtës për 99 vite - investitorit I.F.,, i është lejuar ndërtimi i objektit afarist në Planin 

Rregullativ Urban “Tregti dhe Industri e Vogël” nr. -01/011-11860 të datës 18.10.2012- blloku 

05, në rrugën “Tirana”, në ngastrën Kadastrale nr. 6939-0, me etazhitet B+P+1, në sipërfaqe të 

përgjithshme nën dhe rreth godinës prej 78979 m2, sipërfaqe të përgjithshme bruto të objektit 

prej 23654.70 m2 dhe sipërfaqe të përgjithshme neto për njësi të reja banimi 0.00 m2, duke 

miratuar taksën administrative për lëshimin e lejes ndërtimore në shumë prej 99,113.19 euro dhe 

parallogaria e vlerës së objektit sipas këtij dokumentacioni është në shumë prej 7,343,653.38 

euro.  
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Nga leximi i procesverbalit me numër 0002940, i datës 19.04.2017, lëshuar nga Drejtoria 

e Inspektorateve, konstatohet se inspektori kompetent i Komunës së Prizrenit, ka bërë 

inspektimin në ngastrën kadastrale nr. 6939-0, në rrugën “Tirana”, ku është konstatuar se 

investitori ka filluar ndërtimin e objektit afarist në Planin Rregullativ Urban “Tregti dhe Industri 

e Vogël” nr. -01/011-11860 të datës 18.10.2012- blloku 05, në fazën e përdheses si dhe është 

bërë gropimi i podrumit, investitori ka poseduar leje të ndërtimit dhe dokumentacion teknik të 

vërtetuar, ndërsa është urdhëruar investitori që të bëjë piketimin e objekteve afariste sipas lejes 

ndërtimore dhe të punohet sipas dokumentacionit teknik.  

 

Nga leximi i procesverbalit me numër 0001493, i datës 07.05.2018, lëshuar nga Drejtoria 

e Inspektorateve, konstatohet se inspektori kompetent i Komunës së Prizrenit, ka bërë 

inspektimin në objektin “A...... Ç...”, ku është konstatuar se objektet në kompleksin në fjalë janë 

lokuar- vendosur sipas kopjes së planit të lëshuara nga Drejtoria e Urbanizmit, ndërsa është 

urdhëruar investitori që t’i ndërpresë të gjitha punimet e mëtejme të lokuara jashtë lejes 

ndërtimore dhe dokumentacionit teknik.  

 

Nga leximi i aktvendimit me nr. 17-354-56, i datës 08.05.2018, lëshuar nga Drejtoria e 

Inspektorateve, konstatohet se Inspektorati Komunal i Ndërtimtarisë në Prizren, ka urdhëruar 

investitorin A......-...... Sh.P.K., me seli në rrugën “Tirana” Prizren, me pronar përfaqësuesin 

ligjor të të dëmtuarit, I.F.,, që t’i ndërpresë menjëherë punimet në objektin- Kompleksin “A...... 

Ç...”, në rrugën “Tirana”.  

 

Nga leximi i procesverbalit me nr. 0001497, i datës 18.05.2018, lëshuar nga Drejtoria e 

Inspektorateve, konstatohet se inspektori kompetent i Komunës së Prizrenit, ka bërë inspektimin 

në objektin “A...... Ç...”, ku investitori përkundër procesverbalit dhe aktvendimit të lartcekur, ka 

vazhduar me disa punime, ku ka bërë muratime të disa mureve, vendosjen e kabllove elektrike,  

dhe disa punë tjera të rrafshimit të pllakave, ndërsa investitori ka deklaruar se janë në kërkim të 

një zgjidhjeje me Drejtorinë e Urbanizmit, për legalizimin e tejkalimeve, por që në fund 

investitori është urdhëruar nga inspektorët që të ndërpresë të gjitha punimet e mëtejme në 

tejkalim të lejes ndërtimore dhe të filloj rrënimin vullnetar.  

 

Nga leximi i procesverbalit me nr. 0003580, i datës 11.06.2018, lëshuar nga Drejtoria e 

Inspektorateve, konstatohet se inspektori kompetent i Komunës së Prizrenit, ka bërë inspektimin 

në objektin “A...... Ç...”, ku është konstatuar se investitori gjatë ndërtimit ka bërë ndryshime- 

tejkalim në gabarit, nuk është në suaza të lejes ndërtimore dhe kësisoj objektit i janë vendosur 

shiritat e inspektoratit, duke i dhënë vërejtje se çdo punim pas vendosjes së shiritave konsiderohet 

vepër penale, ndërsa investitori ka deklaruar se pasi që ligji nuk është në funksion për revidim 

ose legalizim, nuk mund t’i përfill urdhëresat e inspektorëve dhe se janë në pritje të vendimit të 

Ministrisë përkatëse, por që në fund investitori është urdhëruar nga inspektorët që të ndërpresë 

menjëherë të gjitha punimet e mëtejme dhe t’i drejtohet organit kompetent për të harmonizuar 

lejen ndërtimore.  

 

Nga leximi i urdhëresës për pagesë për ndëshkim me gjobë mandatore me nr. 00507, të 

datës 11.06.2018, lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve, konstatohet se përfaqësuesi ligjor i të 

dëmtuarit, I.F.,, është dënuar nga inspektori kompetent i ndërtimit në Komunën e Prizrenit, 

përkatësisht Drejtoria e Inspektorateve, me gjobë mandatore në shumë prej 500 euro, pasi që i 

njëjti në cilësi të investitorit, gjatë ndërtimit nuk e ka respektuar lejen e ndërtimit të lëshuar nga 

Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor, ku ka bërë tejkalim në gabarit të objektit 

“A...... Ç...”.  
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Nga leximi urdhëresës për pagesë për ndëshkim me gjobë mandatore me nr. 00509, të 

datës 20.06.2018, lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve, konstatohet se përfaqësuesi ligjor i të 

dëmtuarit, I.F.,, është dënuar nga inspektori kompetent i ndërtimit në Komunën e Prizrenit, 

përkatësisht Drejtoria e Inspektorateve, me gjobë mandatore në shumë prej 500 euro, pasi që i 

njëjti në cilësi të investitorit, ka vazhduar me punimet, duke vendosur anësore në katin e parë të 

objektit “A...... Ç...”. 

 

Nga leximi i procesverbalit me nr. 0003591, i datës 04.07.2018, lëshuar nga Drejtoria e 

Inspektorateve, konstatohet se inspektori kompetent i Komunës së Prizrenit, ka bërë inspektimin 

në objektin- investitorin “A...... Ç...”, ku është konstatuar se përkundër aktvendimit për ndalim 

punimesh, investitori ka zhvilluar disa punime finale në vendosjen e zbukurimeve të fasadës, 

vendosjen e reklamave nga qelqi në të gjithë objektin si dhe disa punime tjera ndërtimore dhe 

me këtë rast janë rivendosur shiritat e ndalimit të punimeve nga inspektorët e ndërtimit, ndërsa 

investitori ka deklaruar se është duke punuar në pjesën ku ka leje ndërtimore, ndërsa në pjesët 

tjera jo, por që në fund investitori është urdhëruar nga inspektorët që të respektojë aktvendimin 

për ndalim punimesh, përndryshe pason aktvendimi tjetër sipas ligjit.  

 

Nga leximi i urdhëresës për pagesë për ndëshkim me gjobë mandatorë me nr. 00512, i 

datës 04.07.2018, lëshuar nga Drejtoria e Inspektorateve, konstatohet se përfaqësuesi ligjor i të 

dëmtuarit, I.F.,, është dënuar nga inspektori kompetent i ndërtimit në Komunën e Prizrenit, 

përkatësisht Drejtoria e Inspektorateve, me gjobë mandatore në shumë prej 500 euro, pasi që i 

njëjti në cilësi të investitorit, ka vazhduar me punimet finale në objektin “A...... Ç...”. 

 

Nga leximi i kallëzimit penal me nr. 17/354-56-1, i datës 05.07.2018, konstatohet se 

inspektori kompetent pranë Drejtorisë së Inspektorateve në Komunën e Prizrenit, ka ngritur 

kallëzim penal ndaj Ndërmarrjes së Re- Industria Ushqimore Sh.P.K., shfrytëzues-qirambajtës 

për 99 vite dhe përfaqësuesit ligjor palës së dëmtuar, I.F.,, për shkak të veprave penale: heqja 

apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave, nga neni 414 të Kodit Penal të Kosovës nr. 04/L-

082 (KPK) dhe punimet ndërtimore të kundërligjshme, nga neni 368 të KPK-së 

 

Nga leximi i procesverbalit me nr. 003598, i datës 12.07.2018, lëshuar nga Drejtoria e 

Inspektorateve, konstatohet se inspektori kompetent i Komunës së Prizrenit, ka bërë inspektimin 

në objektin- investitorin “A...... Ç...”, ku është konstatuar se përkundër procesverbalit dhe 

aktvendimit për ndalim punimesh, investitori është duke vazhduar në punët finale, ka tejkalim 

në gabaritin e objekteve ku i janë ndërprerë punimet, ndërsa investitori ka deklaruar se do ta 

bëjnë ndarjen në afatin sa më të shkurtër, pasi që janë në pritje të revidimit të projektit nga 

Drejtoria e Urbanizmit, por që në fund investitori është urdhëruar nga inspektorët që të bëjnë 

ndarjen fizike të objekteve në tejkalimin e gabaritit dhe që aty të mos punohet, të ndërpriten 

punimet. Më gjerësisht sikurse në procesverbal. 

 

Nga shikimi i kopjes së planit e datës 16.07.2018, lëshuar nga Agjencia Kadastrale e 

Kosovës, konstatohet se në njësinë Kadastrale nr. 6939-0 ZK Prizren, në sipërfaqe prej 78979 

m2, është lejuar ndërtimi i objektit afarist në etazhitet B+P+1. 

 

Nga leximi i procesverbalit me nr. 0004629, i datës 16.08.2018, lëshuar nga Drejtoria e 

Inspektorateve, konstatohet se inspektori kompetent i Komunës së Prizrenit, ka bërë inspektimin 

në objektin- investitorin “A...... Ç...”, ku është konstatuar se në objektin në fjalë janë duke u 

zhvilluar punimet, në pjesën e objektit në të cilin nuk është bërë revidimi i projektit, pra në pjesën 

që ka punimet e ndërprera, përkatësisht në pjesën ku është planifikuar rruga, ndërsa investitori 

ka deklaruar se kanë qenë të detyruar të bëjnë hidroizolimin në katin përdhese për arsye të 
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ujërave- vërshimeve, pasi që e di se nuk duhet punuar derisa të bëhet revidimi i projektit, por që 

në fund investitori është urdhëruar nga inspektorët që të ndërprenë punimet në pjesën e objektit 

në të cilën nuk është reviduar, në të kundërtën merren masa ligjore.  

 

Nga leximi i njoftimit me nr. 17-354-56/3 i datës 24.08.2018, lëshuar nga Drejtoria e 

Inspektorateve, konstatohet se përfaqësuesi ligjor i palës së dëmtuar, “A......” Sh.P.K. Prizren, 

I.F.,, është njoftuar që më datë 27.08.2018, do të filloj ekzekutimi i objekteve “A...... Ç...” nga 

Drejtoria e Inspektorateve në Komunën e Prizrenit, pasi që i njëjti nuk është pajisur me leje 

shtesë për ato ndërtime ku ka tejkalime ndërtimore. 

 

Nga leximi i aktvendimit me nr. 04-351/02-107435, i datës 23.07.2018, lëshuar nga 

DUPH, konstatohet se pjesërisht është shfuqizuar aktvendimi nr. 04-351/02-35032 të datës 

11.04.2017, ashtu që Ndërmarrjes së Re- Industria Ushqimore Sh.P.K., shfrytëzues-qirambajtës 

për 99 vite- investitorit I.F., dhe “A...... Ç...” Sh.P.K., për lejimin e ndërtimit të objektit afarist 

në Planin Rregullativ Urban “Tregti dhe Industri e Vogël” nr. -01/011-11860 të datës 

18.10.2012- blloku 05, në rrugën “Tirana”, në ngastrën Kadastrale nr. 6939-0 dhe 07065-1 ZK 

Prizren, me etazhitet B+P+1, në sipërfaqe të përgjithshme nën dhe rreth godinës prej 81697 m2, 

sipërfaqe të përgjithshme bruto të objektit prej 23096.40 m2, duke miratuar taksën administrative 

në shumë prej 96,773.92 euro.  

 

Nga leximi i procesverbalit me nr. 0004510, i datës 26.07.2018, lëshuar nga Drejtoria e 

Inspektorateve, konstatohet se inspektori kompetent i Komunës së Prizrenit, ka bërë inspektimin 

në objektin- investitorin “A...... Ç...”, ku është konstatuar se pas revidimit të projektit, është bërë 

lokimi i objektit brenda vijës ndërtimore dhe është bërë ndarja fizike në objekt, ndërsa investitori 

ka deklaruar se nuk do të punojnë në pjesën tjetër deri sa të bëhet revidimi i asaj pjese e në të 

kundërtën, do të fillojnë vet rrënimin, por që në fund investitori është urdhëruar nga inspektorët 

që të bëhet rrënimi vullnetar në pjesën e objektit ku nuk është bërë revidimi brenda vijës 

rregullative. 

 

Nga leximi i procesverbalit me nr. 0004509, i datës 26.07.2018, lëshuar nga Drejtoria e 

Inspektorateve, konstatohet se inspektori kompetent i Komunës së Prizrenit, ka bërë inspektimin 

në objektin- investitorin “A...... Ç...”, ku është konstatuar se janë bërë ndryshimet brenda kufijve 

të vijës rregullative, ndërtimore dhe është bërë ndarja fizike me anë të llamarinave të zinkuara, 

ndërsa në fund investitori është urdhëruar nga inspektorët që të punoj sipas dokumentacionit 

teknik dhe lejes ndërtimore. 

 

Nga leximi i urdhër ekzekutimit nr. 17-354-56/3, i datës 24.08.2018, lëshuar nga 

Drejtoria e Inspektorateve, konstatohet se Inspektorati Komunal i Ndërtimtarisë në Prizren, ka 

lejuar ekzekutimit e aktvendimit të formës së prerë të inspektorit të ndërtimtarisë nr. 17-354-56, 

i datës 31.07.2018, ekzekutim i cili do të bëhet më datë 27.08.2018 dhe ditëve tjera nga ora 10:00 

deri në ekzekutimin përfundimtar, ndaj investitorit të objektit afarist “A...... Ç...”- I.F., dhe se 

shpenzimet e ekzekutimit është detyruar t’i bartë pronari i objektit të lartcekur.  

 

Nga shikimi i kërkesës për pezullimin dhe shtyrjen e ekzekutimit të aktvendimit të 

Inspektoratit, konstatohet se pala e dëmtuar “A......” Sh.P.K. Prizren, me përfaqësuesin ligjor të 

saj I.F.,, pranë Drejtorisë së Inspektorateve në Prizren dhe Zyrës së Kryetarit të Komunës së 

Prizrenit, ka parashtruar kërkesë për pezullimin dhe shtyrjen e ekzekutimit të aktvendimit të 

formës së prerë të Inspektoratit Komunal të Ndërtimtarisë në Prizren nr. 17-354-56, i datës 

31.07.2018, me pretendimin që një aktvendim i tillë është i kundërligjshëm dhe ndaj tij është 

parashtruar ankesë pranë Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 
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Nga leximi i procesverbalit me nr. 004528, i datës 27.08.2018, lëshuar nga Drejtoria e 

Inspektorateve, konstatohet se inspektori kompetent i Komunës së Prizrenit, ka bërë inspektimin 

në objektin- investitorin “A...... Ç...”, ku është konstatuar se është dalë në vend ngjarje për 

ekzekutim të punimeve tejkaluese nga leja ndërtimore e investitorit, sipas konkluzionit nr. 17-

354-56/3 i datës 24.08.2018, ndërsa investitori ka deklaruar se vullnetarisht do të bëjë rrënimin 

për pjesën e pa reviduar, në afat prej 90 ditësh, por që në fund investitori është urdhëruar nga 

inspektorët që në afatin e caktuar të bëjë ekzekutimin e pjesës tejkaluese.  

 

Nga leximi i procesverbalit të MMPH, me nr. 00025, të datës 27.08.2018, konstatohet se 

Inspektorati i MMPH, ka kërkuar nga Drejtoria e Inspektorateve në Komunën e Prizrenit, që të 

presin përgjigjen nga MMPH sipas këshillës juridike të dhënë në aktvendimin e Drejtorisë së 

Inspektoratit Komunal në Prizren me numër 17-354-38-56-2, të datës 31.07.2018, bazuar në 

Ligjin e Inspektoratit.  

 

Nga leximi i procesverbalit me nr. 0009278, i datës 28.03.2019, lëshuar nga Drejtoria e 

Inspektorateve, konstatohet se inspektori kompetent i Komunës së Prizrenit, përkatësisht e 

akuzuara E....... M....... – Th...., me praninë edhe të të akuzuarit I.B.,, ka bërë inspektimin në 

objektin- investitorin “A...... Ç...”, ku është konstatuar se investitori ka vazhduar me punime 

tjera, duke ndryshuar gjendjen faktike të objektit, duke vendosur kornizat e xhamave, mbulimin 

e disa pjesëve me fasadë, në pjesën ku objekti nuk ka leje ndërtimore, ndërsa investitori ka 

deklaruar se nuk do të vazhdoj me punime tjera derisa të merret një vendim i prerë për pjesën e 

objektit pa leje, por që në fund investitori është urdhëruar nga inspektorët që menjëherë të 

ndërpriten punimet tjera derisa të merret një vendim lidhur me këtë pjesë të objektit, në të 

kundërtën do të pasojnë masat ndëshkuese. 

 

Nga leximi i procesverbalit me nr. 0009285, i datës 04.04.2019, lëshuar nga Drejtoria e 

Inspektorateve, konstatohet se inspektori kompetent i Komunës së Prizrenit, përkatësisht e 

akuzuara E....... M....... – Th...., me praninë edhe të të akuzuarve: I.B., dhe J.V.,, ka bërë 

inspektimin në objektin- investitorin “A...... Ç...”, ku është konstatuar se gjendja e objektit është 

ndryshuar, duke bërë shtimin e disa pjesëve me stiropor, vendosjen e xhamave në kornizat e 

lokaleve, ndryshimi i gjendjes në pjesën përpara, ku në këto hapësira nuk ka leje ndërtimore, 

ndërsa investitori është urdhëruar nga inspektorët që të mos vazhdohet asnjë lloj punimi, derisa 

të merret vendimi i duhur për pjesën e ndërtimit pa leje.  

 

Nga shikimi i urdhëresës për pagesë për ndëshkim me gjobë mandatore me nr. 00564, e 

datës 04.04.2019, konstatohet se Erdin F.....- menaxher në investitorin “A...... Ç...”, është dënuar 

nga inspektori kompetent i ndërtimit (e akuzuara E....... M....... – Th....)  në Komunën e Prizrenit, 

përkatësisht Drejtoria e Inspektorateve, me gjobë mandatore në shumë prej 500 euro, pasi që 

investitori përkundër urdhrit për ndalim punimesh, ka vazhduar punimet tjera në pjesën ku 

objekti “A...... Ç...” nuk ka leje të ndërtimit. 

 

Nga leximi i procesverbalit me numër 0009290, i datës 08.04.2019, lëshuar nga Drejtoria 

e Inspektorateve, konstatohet se inspektori kompetent i Komunës së Prizrenit, përkatësisht e 

akuzuara E....... M....... – Th...., me praninë edhe të të akuzuarve: I.B., dhe J.V.,, ka bërë 

inspektimin në objektin- investitorin “A...... Ç...”, ku është konstatuar se investitori përkundër 

urdhrave dhe procesverbaleve paraprake, ka vazhduar punimet duke ndryshuar gjendjen prej 

proceseve të fundit, kurse për këto punime investitori nuk ka pasur leje ndërtimore nga DUPH, 

po ashtu është bërë edhe largimi i shiritave për ndalim punimesh, ndërsa investitori është 
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urdhëruar nga inspektorët që menjëherë të ndërpriten punimet tjera, në të kundërtën pasojnë 

masat ligjore në fuqi.  

 

Nga leximi i urdhëresës për pagesë për ndëshkim me gjobë mandatore me nr. 00565, të 

datës 08.04.2019, konstatohet se E.F.,- menaxher në investitorin “A...... Ç...”, është dënuar nga 

inspektori kompetent i ndërtimit (e akuzuara E....... M....... – Th....)  në Komunën e Prizrenit, 

përkatësisht Drejtoria e Inspektorateve, me gjobë mandatore në shumë prej 500 euro, pasi që 

investitori përkundër urdhrit për ndalim punimesh sipas procesverbalit nr. 0009248 të datës 

06.04.2019, ka vazhduar punimet tjera në objektin “A...... Ç...”. 

  

Nga leximi i aktvendimit me nr. 17-354-20 të datës 10.04.2019, lëshuar nga Drejtoria e 

Inspektorateve, konstatohet se Inspektorati Komunal i Ndërtimtarisë në Drejtorinë e 

Inspektorateve në Prizren (e akuzuara E....... M....... – Th.... në cilësi të inspektores së ndërtimit), 

ka urdhëruar investitorin “A......” Sh.P.K. Prizren, përfaqësuar nga I.F.,, që menjëherë t’i 

ndërpresë punimet në objektin afarist “A...... Ç...”, me etazhitet B+P+1, lokuar në ngastrën 

Kadastrale në rrugën “Tirana” dhe që në afat prej 30 ditësh të siguroj lejen e ndërtimit për 

objektin afarist të lartcekur. Më gjerësisht sikurse në aktvendim. 

 

Nga leximi i kallëzimit penal me nr. 17-354-25, i datës 16.04.2019, konstatohet se 

inspektori kompetent pranë Drejtorisë së Inspektorateve në Komunën e Prizrenit- e akuzuara 

E....... M....... – Th...., ka ngritur kallëzim penal ndaj investitorit të objektit afarist “A...... Ç...”- 

E.F.,, për shkak të veprës penale heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave, nga neni 414 

të Kodit Penal të Kosovës nr. 04/L-082 (KPK).  

 

Nga leximi i procesverbalit me nr. 0011093, datë 20.06.2019, lëshuar nga Drejtoria e 

Inspektorateve, konstatohet se inspektori kompetent i Komunës së Prizrenit, përkatësisht e 

akuzuara E....... M....... – Th...., me praninë edhe të të akuzuarve: A.T., dhe J.V.,, ka bërë 

inspektimin në objektin- investitorin “A...... Ç...”, pa praninë e ndonjë përfaqësuesi, ku është 

konstatuar se investitori ka vazhduar me punime tjera, për të cilat punime i njëjti nuk kishte leje 

ndërtimore, ndërsa investitori është urdhëruar nga inspektorët që menjëherë të ndërpriten 

punimet tjera, derisa të merret vendimi për pjesën kontestuese, në të kundërtën pasojnë masat 

ndëshkuese në fuqi.  

 

Nga leximi i urdhëresës për pagesë për ndëshkim me gjobë mandatore me nr. 00652, të 

datës 20.06.2019, konstatohet se përfaqësuesi ligjor i të dëmtuarit, I.F.,, është dënuar nga 

inspektori kompetent i ndërtimit (e akuzuara E....... M....... – Th....)  në Komunën e Prizrenit, 

përkatësisht Drejtoria e Inspektorateve, me gjobë mandatore në shumë prej 500 euro, pasi që 

investitori ka vazhduar me punimet në objektin “A...... Ç...”, sipas procesverbalit nr. 0011093, 

datë 20.06.2019 

 

Nga leximi i kallëzimit penal me nr. 17-354-54, i datës 25.06.2019, konstatohet se 

inspektori kompetent pranë Drejtorisë së Inspektorateve në Komunën e Prizrenit- e akuzuara 

E....... M....... – Th...., ka ngritur kallëzim penal ndaj investitorit të objektit afarist “A...... Ç...”- 

përfaqësuesit I.F.,, për shkak të veprave penale: punimet ndërtimore të kundërligjshme, nga neni 

360 paragraf 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës nr. 06/L-074 (KPRK) dhe heqja apo 

dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave, nga neni 406 të KPRK-së.  

 

Nga leximi i aktvendimit me nr. 17-354-20/1, datë 27.06.2019, lëshuar nga Drejtoria e 

Inspektorateve, konstatohet se Inspektorati Komunal i Ndërtimtarisë në Drejtorinë e 

Inspektorateve në Prizren (e akuzuara E....... M....... – Th.... në cilësi të inspektores së ndërtimit), 
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ka urdhëruar investitorin  “A...... Ç...”, përfaqësuar nga I.F.,, që të bëjë rrënimin vullnetar të të 

gjitha punimeve ndërtimore në objektin afarist “A...... Ç...”, me etazhe B+P+1, te pjesa e cila 

nuk posedon lejen ndërtimore nga DUPH, brenda afatit prej 15 ditësh nga pranimi i aktvendimit. 

Më gjerësisht sikurse në aktvendim. 

 

Nga leximi i procesverbalit me nr. 0011768, i datës 15.07.2019, lëshuar nga Drejtoria e 

Inspektorateve, konstatohet se inspektori kompetent i Komunës së Prizrenit, përkatësisht e 

akuzuara E....... M....... – Th...., ka bërë inspektimin në objektin- investitorin “A...... Ç...”, ku 

është konstatuar se investitori nuk ka filluar me rrënim vullnetar dhe nuk ka ndryshuar gjendjen 

në teren që nga inspektimi i fundit i bërë dhe në bazë të direktivave të drejtorisë do të vazhdohet 

me procedurat tjera, ndërsa investitori është njoftuar nga inspektorët pason konkluzioni për udhër 

ekzekutim nga drejtoria e tyre.  

 

Nga leximi i konkluzionit me nr. 17-354-20/1, i datës 15.07.2019, lëshuar nga Drejtoria 

e Inspektorateve, konstatohet se Inspektorati Komunal i Ndërtimtarisë në Drejtorinë e 

Inspektorateve në Prizren (e akuzuara J.V., në cilësi të inspektores së ndërtimit), ka marrë 

konkluzion për fillim të ekzekutimit të dhunshëm të aktvendimit me nr. 17-354-20/1 të datës 

15.07.2019 të Inspektoratit Komunal të Ndërtimtarisë, i cili ekzekutim do të filloj më datë 

19.07.2019 në ora 10:00, ndërsa shpenzimet e rrënimit të objektit do të barten nga investitori. 

 

Nga leximi i njoftimit me nr. 04-351/02-0103237, i datës 19.07.2019, lëshuar nga DUPH, 

konstatohet se DUPH- Drejtori F.M.,, ka njoftuar që kërkesa apo aplikacioni për legalizimin e 

objektit afarist “A...... Ç...”, të parashtruar nga investitori më datë 09.07.2019, konsiderohet i 

mangët dhe duhet të përsëritet pas hapjes së thirrjes, pasi që Komuna e Prizrenit, përkatësisht 

DUPH nuk ka asnjë shkresë zyrtare nga MMPH për fillimin e procedurës për shqyrtimin e 

kërkesave për legalizim dhe se aplikacioni ende nuk është adaptuar nga ky institucion dhe si i 

tillë është jo i plotë. 

 

Nga leximi i kallëzimit penal nr. 17-354-20/2, i datës 19.07.2019, konstatohet se 

inspektori kompetent pranë Drejtorisë së Inspektorateve në Komunën e Prizrenit- e akuzuara 

J.V.,, ka ngritur kallëzim penal ndaj investitorit të objektit afarist “A...... Ç...”- përfaqësuesit I.F.,, 

për shkak të veprave penale: heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave, nga neni 414 të 

KPRK-së dhe pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, nga neni 409 par. 1 të 

KPRK-së.  

 

Nga leximi i aktvendimit me nr. 16-351-95725/1, të datës 19.07.2019, lëshuar nga 

Komuna e Prizrenit, Komisioni për shqyrtimin e ankesave, konstatohet se Komisioni për 

shqyrtimin e ankesave në Komunën e Prizrenit, ka refuzuar si të pabazuar ankesën nr.16-351-

95725 të datës 05.07.2019, të ushtruar nga investitori “A...... Ç...”, përfaqësuar nga I.F., dhe 

aktvendimi i Inspektoratit Komunal të Ndërtimtarisë në Prizren nr. 17-354-20/1 të datës 

27.06.2019, është vërtetuar. 

 

Nga leximi i kallëzimit penal i datës 28.07.2019, konstatohet se Drejtoria e 

Inspektorateve, Sektori i Ndërtimtarisë në Komunën e Prizrenit (e akuzuara J.V., si udhëheqëse 

e Sektorit të Ndërtimtarisë), ka ngritur kallëzim penal ndaj përfaqësuesit të autorizuar të palës së 

dëmtuar, av. T.H.,, për shkak të veprës penale heqja apo dëmtimi i vulave zyrtare ose i shenjave, 

nga neni 406 të KPRK-së. Më gjerësisht sikurse në kallëzim penal. 

 

Nga leximi i aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, Departamenti për çështje 

administrative A.nr.1688/2019, të datës 17.07.2019, konstatohet se është hedhur poshtë si e 
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parakohshme padia e të dëmtuarit “A......” Sh.P.K. Prizren, nën shenjën A.nr.1688/2017 të datës 

16.07.2019.  

 

Nga leximi i aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prizren – Divizioni Civil, 

C.nr.1105/19, të datës 23.07.2019, konstatohet se është refuzuar i pabazuar propozimi i të 

dëmtuarit “A......” Sh.P.K. Prizren, për caktimin e masës së përkohshme të sigurimit, të kërkuar 

sipas propozimit të palës së dëmtuar.  

 

Nga leximi i aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prizren C.nr.1024/19, të datës 

10.07.2019, konstatohet se është refuzuar i pabazuar propozimi i të dëmtuarit “A......” Sh.P.K. 

Prizren, për caktimin e masës së përkohshme të sigurimit, të kërkuar sipas propozimit të palës së 

dëmtuar. Më gjerësisht sikurse në aktvendim. 

 

Nga leximi i aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prizren PPr.nr.61/2019, të datës 

25.07.2019, konstatohet se Departamenti i Krimeve të Rënda i kësaj gjykate, ka aprovuar 

propozimin e të dëmtuarit “A......” Sh.P.K. Prizren, për caktimin e masës së përkohshme, duke i 

ndaluar Komunës së Prizrenit, që të ndërmerr veprime me të cilat do të dëmtohet- rrënohet 

objekti afarist i të dëmtuarit “A......” Sh.P.K. Prizren- “A...... Ç...”, i cili ndodhet në ngastrat 

Kadastrale nr. 06939-0 dhe 07065-1 dhe që të ndërmerr çfarëdo veprimi i cili do të pamundësonte 

posedimin e papenguar të objektit të lartcekur. Më gjerësisht sikurse në aktvendim. 

 

Nga shikimi i kërkesës së të dëmtuarit për legalizim ku është bërë tejkalimi i lejes me nr. 

442020, e datës 18.07.2019, vërtetohet se A...... Progres shpk, ka paraqitur kërkesë për 

legalizimin e kompleksit “A...... ..........” ( për pjesën e objektit ku kishte tejkalim te lejes), dëftesë 

e lëshuar Komuna e Prizrenit, me dt. 18.07.2019 

 

Nga leximi i ankesës së parashtruar nga i dëmtuari me datë 05.07.2019, vërtetohet se 

përfaqësuesi i palës së dëmtuar e ka apeluar Aktvendimin e Inspektoratit Komunal të 

Ndërtimtarisë të Komunës së Prizrenit me nr. 17-353-20/1, i datës 27.06.2019. 

 

Nga leximi i njoftimit shtesë i datës 08.07.2019, drejtuar Inspektoratit Komunal të 

Ndërtimtarisë, konstatohet se përfaqësuesi ligjor i të dëmtuarit “A......” Sh.P.K., I.F.,, ka njoftuar 

Inspektoratin Komunal të Ndërtimtarisë në Komunën e Prizrenit se janë të gatshëm që bashkë 

me Inspektoratin në fjalë dhe organin kompetent pranë Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit 

Hapësinor, të evidentojnë ndërtimet prej vendimit të fundit nr. A-213/18 të datës 27.08.2018 e 

deri në ditën e parashtrimit të njoftimit të lartcekur, dhe nëse eventualisht ka pasur ndërtime pa 

leje, atëherë vullnetarisht të bëjnë rrënimin apo eliminimin e tejkalimit eventual të punimeve në 

pjesën pa leje të objektit afarist në fjalë. 

 

Nga leximi i njoftimit të të Drejtorisë së Urbanizmit të lëshuar me datë 19.07.2019, 

vërtetohet kjo Drejtori e njoftonte investitorin se nuk kishin pranuar ende shkresë zyrtare nga 

MMPH për fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesave për legalizim, njëkohësisht e 

njoftonin se aplikacioni nuk konsiderohej i plotë. 

 

Nga leximi i përgjigjes nga Drejtoria e Urbanizmit, e datës 02.09.2019, konstatohet se 

DUPH në Komunën e Prizrenit, ka sqaruar se kërkesa e të dëmtuarit “A......” Sh.P.K. Prizren për 

legalizimin e ndërtimeve pa leje, në objektin afarist “A...... Ç...” dhe ka sugjeruar palën e dëmtuar 

që me rastin e aplikimit për trajtimin e ndërtimeve pa leje, kërkesa të bazohet në dispozitat 

përkatëse të Ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje. 
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Nga shikimi i certifikatës për legalizim të pjesës së objektit kur është bërë tejkalimi i lejes 

i datës 16.03.2021, konstatohet se DUPH në Prizren – Sektori i Legalizimit, ka marrë vendim 

për legalizimin e objektit të ndërtuar pa leje, pasi që ndërtimi pa leje, i plotëson kërkesat për 

legalizim dhe lejohet shfrytëzimi i ndërtimit. Më gjerësisht sikurse në certifikatë. 

 

Nga leximi i aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prizren me nr. CN.nr.322/2019, 

konstatohet se është aprovuar propozimi i të dëmtuarit “A......” Sh.P.K. Prizren, përfaqësuar nga 

I.F.,, për sigurimin e provave, kundër Komunës së Prizrenit, në ngastrën Kadastrale nr. 6939, në 

rrugën “Tirana” Prizren. Më gjerësisht sikurse në aktvendim. 

 

Nga leximi i aktvendimit të Gjykatës së Apelit me nr. AC.nr.3067/21, të datës 

11.06.2021, konstatohet se është hedhur poshtë si e palejuar ankesa e të dëmtuarit “A......” 

Sh.P.K. Prizren, përfaqësuar nga av. T.H.,, parashtruar ndaj Komunës së Prizrenit, lidhur me 

aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prizren CN.nr.322/2019 të datës 23.03.2021.  

 

Nga shikimi i e-mailit të E....... M....... – Th.... e datës 09.04.2019, drejtuar zyrtarëve 

ligjor të Komunës dhe eprorëve të saj, konstatohet se e akuzuara E....... M....... – Th...., përmes 

e-mailit i është drejtuar udhëheqësit të departamentit ligjor në Komunën e Prizrenit, duke e vënë 

në dijeni edhe të akuzuarin I.Th., si drejtor i Drejtorisë së Inspektorateve, duke kërkuar ndihmë 

në aspektin ligjor, se si të veprohet në rastin “A...... Ç...”. 

 

Nga shikimi i e-mailit të E....... M....... – Th.... e datës 24.06.2019, drejtuar zyrtarëve 

ligjor të Komunës dhe eprorëve të saj, konstatohet se e akuzuara E....... M....... – Th...., ka kërkuar 

udhëzime dhe ndihmë në aspektin juridik, nga udhëheqësi i departamentit ligjor në Komunën e 

Prizrenit dhe eprori i saj, lidhur me lëndën “A...... Ç...”, për shkak të ndjeshmërisë që ka ky rast, 

e lidhur me këtë komunikim ishte në dijeni edhe i akuzuari I.Th., dhe e akuzuara J.V.,. 

 

Nga shikimi i e-mailit – përgjigja e A.K., e datës 24.06.2019, drejtuar E....... M....... – 

Th....t, konstatohet se udhëheqësi i departamentit ligjor në Komunën e Prizrenit, ka njoftuar të 

akuzuarën E....... M....... – Th...., që lidhur me kërkesën e datës 24.06.2019, të ndërmerr të gjitha 

procedurat ligjore të parapara me ligje dhe udhëzimet në fuqi, e lidhur me këtë komunikim ishte 

në dijeni edhe i akuzuari I.Th., dhe e akuzuara J.V.,. 

 

Nga shikimi i fletëdorëzimi me nr. 04-351/02-0103237, konstatohet se njoftimi i është 

dorëzuar investitorit “A...... Ç...” më datë 19.07.2019, i cili është nënshkruar nga ndonjëri prej 

personave përgjegjës, ndërsa është dorëzuar nga ana e një personi me emër apo mbiemër K........ 

 

Ne përgjithësi provat materiale te paraqitura nga av. B.M., nuk kane qene kontestuese 

dhe si te tilla kane qenë në përputhje të plotë me  pretendimet e te pandehurit  dhe pjeserishte  

edhe me deklarimin e te dëmtuarit. 

 
 

Fjala perfundimtare e palëve 

 

Prokurori i shtetit Mehdi Sefa, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: prokuroria 

mbetet në tërësi pranë aktakuzës PP.nr.113/2019, të përmirësuar e dt.16.03.2020, ndaj këtu të 

akuzuarve I.Th.,, J.V.,, E....... M....... – Th...., A.T.,, I.B., dhe Sh.K., se në bashkëkryerje kryejnë 

veprën penale – keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 414 paragraf 2-1 lidhur me 

nenin 31 të KPRK-së.  



 Numri i lëndës: 2019:157161 
 Datë: 04.07.2022 
 Numri i dokumentit: 03194113 
 

28 (64)  

   
2
0
1
9
:2
9
4
5
0
8

 

Meqë me provat e administruara gjatë seancave të shqyrtimit kryesor nga vendimi i 

MMPH-së nr. 213/2018 të dt.27.08.2018, vërehet se është aprovuar ankesa e investitorit A......-

Ç... –SHPK në Prizren, çështja administrative nuk është kthyer në rishikim por në pikën 3 organi 

administrativ i shkallës së dytë ka obliguar organet komunale në Prizren në veçanti Drejtorin e 

Inspektoratit të sektorit të ndërtimtarisë të mos ndërmarrin asnjë veprim ndërsa, aneksi shtesë pa 

leje në kuadër të objektit me leje të trajtohet sipas ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje.  

Kundër këtij vendimi sipas provave të administruara është parashtruar padi për konflikt 

administrativ dhe çështja ka qenë në procedurë në Gjykatën Themelore në Prishtinë në 

Departamentin për konflikte Administrative. Duke pas parasysh se kjo çështje ka qenë në 

procedurë prej vitit 2019 pavarësisht vendimit të MMPH drejtuar organeve komunale në Prizren 

që të mos ndërmerret asnjë veprim dhe aneksi shtesë i ndërtuar pa leje në kuadër të objektit me 

leje të trajtohet sipas ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje inspektorati i ndërtimtarisë në 

Komunën e Prizrenit ka vazhduar me procesverbale të inspektimeve me objektin në fjalë A......-

SHPK në Prizren duke filluar prej janarit të vitit 2019 e deri në qershor të po të njejtit vit ku me 

27.06.2019, inspektoratit komunal gjegjësisht inspektorja e ndërtimit këtu e akuzuara E....... 

M....... ka marr aktvendim duke urdhëruar investitorin A......-Ç... të bënë rrënimin vullnetar të 

tejkalimit të punimeve në pjesën pa leje të objektit.  

Ndërsa posa ka pranuar detyrën në zonën ku gjendet objekti A......-SHPK pasi lënda 

merret inspektores E....... M....... – Th...., inspektorja komunale e ndërtimit e akuzuara J.V., në 

mënyrë për të përshpejtuar ka marr konkluzion mbi ekzekutimin e dhunshëm me nr.17-354-20/1.  

Është vërtetuar se duke u gjetur në këtë situatë A......-SHPK në Prizren ka parashtruar 

kërkesë – aplikacionin për legalizim të objektit për pjesën e cila ka tejkaluar lejen dhe aplikacioni 

ka qenë në pritje, dhe drejtoria për urbanizëm dhe planifikim hapsinor asnjëherë nuk ka refuzuar 

kërkesën për legalizim e që shihet nga njoftimi DUPH të dt.19.07.2019 dhe përgjigjes që e ka 

dhënë më vonë në fillim të shtatorit të vitit 2019. 

Përkundër faktit se çështja ka qenë në pritje të legalizimit të objektit, objektet që janë në 

pritje në kuptim të ligjit për trajtim të ndërtimeve pa leje dhe udhëzimet administrative që 

rregullojnë këtë sferë pa një vendim të plotfuqishëm të DUPH objekti në fjalë nuk ka mundur të 

jetë çështje për rrënim.  

Kjo gjendje faktike kështu e përshkruar në tërësi është vërtetuar me provat e 

administruara gjatë shqyrtimit kryesor kështu që me datë 19.07.2019, në objektin e A......-Ç..... 

të akuzuarit I.Th., në cilësinë e drejtorit të inspektorit në Komunën e Prizrenit duke ditur se nuk 

ka të drejtë të bënë rrënimin e objektit pasi i dëmtuari ka aplikuar për legalizim në përputhje me 

vendimin e MMPH të dt.27.08.2018, si kundër thënë në deklaratën e tij para trupit gjykues 

organizon, menaxhon duke  u angazhuar dhe merr pjesë aktive në realizimin e konkluzionit në 

rrënimin e objektit A......-SHPK në Prizren gjë që aktiviteti i tij shihet edhe nga video incizimet 

e televizioneve lokale të administruara si provë në shqyrtimin gjyqësor.  

Të akuzuarat J.V., dhe E.M-Th.,, në cilësi të inspektoreve të ndërtimit në K. e Prizrenit 

duke ditur se nuk kanë të drejtë të bëjnë rrënimin përveç inspektimeve që kanë kryer gjatë vitit 

2019, J.V., posa merr lëndën e A......-SHPK në Prizren merr konkluzion për rrënimin e objektit. 

Ndërsa E....... M....... – Th.... përveç inspektimeve që ka bërë gjatë vitit 2019 ka marr aktvendimin 

për rrënim vullnetar me datë 27.06.2019. 

Të akuzuarit A.T., dhe I.B., të cilët po ashtu në cilësinë e zyrtarëve në Drejtorinë e 

Inspekcione duke ditur se nuk janë inspektor të ndërtimtarisë në inspektimin që e kanë bërë këtij 

objekti në pjesën e procesverbaleve ku është i destinuar të nënshkruhen inspektorët e ndërtimit 

kemi nënshkrimet e këtyre dy të akuzuarve A.T., datë 20.06.2019 ndërsa  I.B., datë 28.03.2019, 

04.04.2019 dhe datë 08.04.2019 si dhe kanë marr pjesë në mënyrë aktive në rrënimin e objektit 

me datë 19.07.2019, po ashtu kanë qenë prezent edhe me datë 21.07.2019.  
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E akuzuara E....... M....... Th.... në deklaratën që ka dhënë në prokurori por edhe këtu para 

trupit gjykues ka theksuar se asnjëherë nuk ka pas të qartë se çfarë pune kryejnë zyrtarët A.T., 

dhe I.B., në Drejtorinë e Inspektoratit Komunal – Sektori i Ndërtimtarisë.  

I akuzuari Sh.K., në cilësinë e personit zyrtar përfaqësues i zyrës ligjore duke ditur se 

rrënimi i objektit A......-SHPK në Prizren për shkak të dorëzimit të aplikacionit të legalizimit nga 

i dëmtuari nuk mund të ekzekutohet pasi çështja ka qenë në pritje merr pjesë aktive në 

ekzekutimin e rrënimit të objektit duke deklaruar se rrënimi mund të bëhet dhe nuk është në 

kundërshtim me ligjin e trajtimit të ndërtimeve pa leje, në mbrojtjen e vet para trupit gjykues 

arsyetohet se vetëm ka dorëzuar njoftimin DUPH ditën kritike zyrtarëve të A......-SHPK në 

Prizren por nga fletë kthesa shihet se dorëzimin e njoftimit e ka bërë punëtori i komunës me 

mbiemrin Kolloni.  

Kështu që këta të akuzuar duke shfrytëzuar detyrat apo autoritetin zyrtar kanë tejkaluar 

kompetencat e tyre me qëllim të shkaktimit të dëmit A......-SHPK në Prizren dhe me datë 

19.07.2019, bashkërisht me pjesëmarrjen aktive realizojnë rrënimin e aneks objektit A...... – Ç... 

edhe pse një bazë ligjore për të nuk kanë pas, pasi që objekti ka qenë në pritje dhe është dorëzuar 

aplikacioni për legalizim kështu që kanë vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 06/L-024, për 

trajtimin e ndërtimeve pa leje konkretisht në kundërshtim me nenin 6 dhe 11 paragraf 6, në 

kundërshtim me nenet 5, 6 dhe 7 të udhëzimit administrativ nr. 06/19 të dt.12.07.2019, ligji mbi 

procedurën e përgjithshme administrative si dhe në kundërshtim me vendimet e MMPH, 

A219/2018 si dhe A179/19, me të cilat vendime janë anuluar aktvendimet e inspektoratit 

komunal të ndërtimtarisë në Prizren nr. 17-354-38-56-2 dhe nr. 16-351-957-25/1 duke obliguar 

organet komunale të Prizrenit të veprojnë konform ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje si dhe 

udhëzimeve administrative në fuqi. Andaj të akuzuarit duke mos përfillë vendimet e shkallës së 

dytë të MMPH veprojnë në kundërshtim me këto ligje dhe rrënojnë objektin e A......-SHPK në 

Prizren duke shkaktuar dëm në shumë prej 69.729.66 euro, sipas ekspertizës të ekspertit të 

ndërtimtarisë L.M., të datës 05.08.2019.  

Nga krejt kjo që u theksuar më lartë prokuroria konsideron se në veprimet e të akuzuarve 

formohen elementet e veprës penale si bashkëkryerës të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit 

zyrtar nga neni 414 paragraf 2 -1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, meqë të akuzuarit në cilësinë 

e personave zyrtar duke shfrytëzuar detyrën zyrtare kanë tejkaluar kompetencat e tyre krejt me 

qëllim të shkaktimit të dëmit në rastin konkret A......-SHPK në Prizren dhe atë në shumë prej 

69.729.66 euro. Se vendimi i tyre për rrënim gjegjësisht konkluzioni i nxjerrë ka qenë jo ligjor 

me arsyetim se është ajo pjesë në kuadër të planit urbanistik të qytetit nuk ka rezultuar si e vërtetë 

pasi DUPH ka marr vendimin nr. 04-353/01-30345/20 me datë 02.10.2020, dhe ka bërë 

legalizimin e këtij objekti, kështu që kërkoj nga trupi gjykues duke marr për bazë këto që 

theksuam që të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit me ç’rast gjatë marrjes dhe shqiptimit 

të dënimit trupi gjykues të ketë parasysh të gjitha rrethanat të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë 

e dënimit në veçanti të ketë parasysh shkallën e rrezikshmërisë shoqërore të këtyre veprave 

penale dhe vlerat të cilat duhet të mbrohen e që janë prona dhe pasuria e njerëzve si vlera të 

mbrojtura edhe në pikëpamje univerzale të pranuara edhe me konventa ndërkombëtare.  

 

Përfaqësuesi i autorizuar i palës së dëmtuar “A......” SH.P.K. – av. T.H.,, në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se: në lidhje me këtë çështje juridike penale janë mbajtur disa seanca 

gjyqësore, për gjatë të cilave është vërtetuar pa dyshim fakti se të akuzuarit në kohën, vendin 

dhe mënyrën e përshkruar si në aktakuzë, kanë kryer veprën penale e cila u vihet në barrë. Në 

këtë drejtim është vërtetuar se të akuzuarit duke tejkaluar kompetencat e tyre qëllimisht i kanë 

shkaktuar dëm A......-SHPK në shumën prej 69.729.66 euro me ç’rast për kundër që kanë qenë 

në dijeni që i dëmtuari A......-SHPK ka aplikuar për legalizim për pjesën e tejkalimit në objektin 

e “A...... Ç.....” (e ndërtuar plotësisht në pronën private të të dëmtuarit) për kundër kësaj të 

akuzuarit kanë vepruar në kundërshtim me nenet 6 dhe 11 paragraf 6 të Ligjit nr. 06/L-24 për 
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trajtimin e ndërtimeve pa leje, në kundërshtim me nenet 5 dhe 7 të Udhëzimit Administrativ nr. 

06/19 të dt.12.07.2019, për kërkesat themelore për shëndet dhe siguri, procedurat dhe 

dokumentacionin për trajtimet e ndërtimeve pa leje të kategorisë I dhe II, si dhe në kundërshtim 

me vendimet përfundimtar të MMPH-së, nr. A-213/2018, i dt.27.08.2018 si dhe vendimi me 

numër A-179/19 i dt.01.08.2019 me të cilën janë anuluar aktvendimet e Drejtorisë së 

Inspektorateve Komunal të ndërtimtarisë në Prizren nr. 17-354-38-56-2 nr. 16-351-957-25/1 

duke obliguar organet komunale të Prizrenit të veprojnë konform ligjit për trajtimin e ndërtimeve 

pa leje si dhe udhëzimeve administrative në fuqi. Andaj të akuzuarit duke mos përfillur vendimet 

e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor veprojnë në kundërshtim me nenet 6 dhe 11 

paragraf 6 të ligjit nr. 06/L-24 për trajtimin e ndërtimeve pa leje, në kundërshtim me nenet 5,6 

dhe 7 të Udhëzimit Administrativ nr. 06/19, të dt.12.07.2019 për kërkesat themelore për shëndet 

dhe siguri, procedurat dhe dokumentacionet për trajtimin e ndërtimeve pa leje të kategorisë I dhe 

II, me ç’rast planifikojnë, organizojnë dhe zbatojnë rrënimin e pa ligjshëm të një pjese të 

kompleksit “A...... Ç... në Prizren, ku i shkaktojnë këtij të fundit dëme në shumën prej 69.729.66 

euro. Me veprimet e të akuzuarve janë formuar të gjitha elementet e veprës penale në 

bashkëkryerje – keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 414 paragraf 2 – 1 lidhur 

me nenin 31 të KP-së.  

Av. T.H., në pjesën e dytë të fjalës përfundimtare ka paraqitur provat e shqyrtuara gjatë 

shqyrtimit gjyqësor që ndërlidhen me përgjegjësinë penale të të pandehurve. 

Për të pandehurin I.Th., ka theksuar se nga provat e administruara në shqyrtimin gjyqësor 

është vërtetuar pa dyshim fakti se i akuzuari I.Th., gjatë datave 19.07.2019 dhe 21.07.2019 pas 

një planifikimi të gjatë dhe të detajuar planifikon, organizon, mbikqyrë dhe merr pjesë aktive në 

rrënimin e një pjese të kompleksit “A...... Ç...”, kështu që në cilësinë e drejtorit të drejtorisë së 

inspektorateve në Komunën e Prizrenit organizon, menaxhon dhe urdhëron rrënimin e 

kundërligjshëm të këtij kompleksi, përkundër që ishte njoftuar që për të njëjtin kompleks kishte 

aplikim për legalizim, me çka rrënimi i këtij kompleksi dhe tentim rrënimi në ditën e dytë i njejti 

shkakton dëme të dëmtuarit në vlerë prej 69.729.66 euro i cili dëm është vërtetuar me ekspertizën 

e ndërtimtarisë të datës 05.08.2019. Nga provat e administruar në këtë shqyrtim gjyqësor ne 

deklaratën e I.Th.,t të dhënë në prokurori me dt.04.12.2019, ai ka pranuar se Drejtoria e 

Inspektorateve dhe KK Prizren përmes zyrës ligjore kanë ushtruar padi në Gjykatën Themelore 

në Prishtinë pranë Departamentit për çështje administrative”, nga kjo pjesë e deklaratës së tij 

vërtetohet se i njejti ka qenë i njoftuar me aktin e MMPH-së të dt.27.08.2018, si akt përfundimtar 

të cilin është dashur ta respektoj, të mos vazhdoj me rrënim por të trajtoj në procedurë të 

legalizimit kërkesën e të dëmtuarit sepse padia konform dispozitave ligjore nuk e ndalon 

ekzekutimin e vendimit dhe si e tillë padia në asnjë rrethanë nuk i legjitimon veprimet e të 

pandehurve me rastin e rrënimit për të cilën akuzohen. Vendimi i MMPH-së i dt.27.08.2018 dhe 

padia e ushtruar nga Komuna e Prizrenit janë administruar si provë në gjykatë në shqyrtimin 

gjyqësor. 

Pjesëmarrja aktive në rrënimin e objektit të “A...... – Ç.....”, ku përmes urdhrave, 

planifikimit dhe organizimit të rrënimit dëshmohet edhe përmes video – incizimeve (filmimet e 

televizionit Besa dhe TV. Prizreni të datave 19 dhe 21.07.2021) që janë prezantuar në këtë 

shqyrtim gjyqësor dhe janë administruar nga kjo Gjykatë. Nga këto video-incizime (filmimet e 

televizionit Besa dhe TV. Prizreni të datave 19 dhe 21.07.2021) dëshmohet që i akuzuari Th...., 

merr pjesë aktivë në rrënim, koordinon rrënimin, organizon rrënimin, dhe pas rrënimit mbron 

aktin disa herë para mediave dhe akuzon gjykatën prokurorinë, policinë, që nuk po i ofrojnë 

mbështetje dhe i konsideron si të kapur nga një njeri.  

Nga provat materiale: Njoftimi për rrënimin vullnetar të ndërtimit dhe kërkesë për 

evidentimin e tejkalimit të ndërtimeve e datës 16.07.2019, e cila provë është administruar nga 

kjo Gjykatë, vërtetohet fakti se i akuzuari si drejtor i drejtorisë së Inspektorateve ka qenë i 

njoftuar disa ditë më përpara aktit të rrënimit, se i njëjti aplikon për legalizim dhe i akuzuari 
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duhet të përmbahet nga veprimet e kundërligjshme të rrënimit përderisa nuk kemi një vendim 

përfundimtar në procedurën e legalizimit. Konform kësaj prove materiale, Inspektorati Komunal 

i Ndërtimtarisë ka qenë i njoftuar se nuk kanë patur të drejtë duhet të ndërmarrin veprime në 

drejtim të rrënimit të pjesës jugore të objektit A......-Ç... pasi e njëjta do të duhej të trajtohej në 

procesin e legalizimit. Andaj, i akuzuari ka qenë i njoftuar paraprakisht nga i dëmtuari për 

veprimet e ndërmarra nga i dëmtuari konform legjislacionit në fuqi, dhe përsëri i akuzuari me të 

akuzuarit e tjerë kanë ndërmarr veprime në kundërshtim me Ligjin nr.06/L-024 për Trajtimin e 

Ndërtimeve pa Leje, në kundërshtim me nenet 5, 6 dhe 7 të Udhëzimit Administrativ nr. 06/19 

të datës 12.07.2019 dhe Vendimin e MMPH-së me numër A-213/18 të datës 27.08.2018.  

 Po ashtu nga deklarata e të akuzuarës E....... M....... Th.... e dhënë në Prokurori me datë 

14.08.2019 dhe pranuar në tërësi nga ajo në këtë shqyrtim gjyqësor, vërtetohet pjesëmarrja aktive 

e të akuzuarit z. Th...., në planifikimin dhe organizimin e rrënimit të kompleksit të A...... – Ç....  

 Si provë tjetër e shqyrtuar në këtë shqyrtim gjyqësor që ndërlidhet me përgjegjësinë 

penale të të akuzuarit I.Th., është edhe deklarata e të akuzuarit Sh.K.,, i cili me datë 13.08.2019 

ka dhënë deklaratën e tij pranë Prokurorisë Themelore në Prizren dhe pranuar në shqyrtim 

gjyqësor ku ndër të tjera ka theksuar se “në ditën kritike me datë 19.07.2019, drejtori i 

inspektorateve I.Th., ka kërkuar nga udhëheqësi i zyrës ligjore që të mbështesim për ta njoftuar 

palën – investitorin se A...... Ç... lidhur me njoftimin me të cilin refuzohet kërkesa zyrtare për 

fillimin e procedurës së legalizimit të lëshuar nga DUPH...” Pra nga kjo dëshmi vërtetohet fakti 

se I.Th., ka ndërmarr çdo veprim në mënyrë që ta kamufloj situatën me kinse ligjshmërinë e 

rrënimit, përkundër që shtytje për këtë ishin motive tjera që nuk kishin asgjë të bëjnë me 

respektimin e ligjshmërisë por e kundërta veprimet e kundërligjshme vetëm e vetëm ta dëmtojnë 

të dëmtuarin. 

 Prej këtyre provave janë dhe provat tjera materiale së bashku me dëshmitë e administruar 

në këtë shqyrtim gjyqësor ku vërtetohet fakti se I.Th., përkundër që ka qenë në dijeni që ekziston 

një vendim përfundimtar i shkallës së dytë administrative – vendimi i MMPH-së i dt.27.08.2018 

përmes të cilit vendim ndalohen organet komunale të ndërmarrin veprime në kompleksin A...... 

Ç... deri në përfundim të procedurës së legalizimit, prapë se prapë i njejti vepron në kundërshtim 

me këtë vendim në kundërshtim me nenin 6 dhe 11 paragrafi 6 të Ligjit për Trajtimin e 

Ndërtimeve pa Leje, në kundërshtim me nenet 5, 6 dhe 7 të UA NR.06/19, për kërkesat themelore 

për shëndet dhe siguri, procedurat dhe dokumentacionin për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje të 

kategorisë I dhe II të aplikueshëm në kohën për të cilën akuzohet i akuzuari për kryerjen e veprës 

penale që i vihet në barrë.  

 Provë tjetër relevante që vërtetojnë fajësinë e të akuzuarit Th.... janë: vendimi i MMPH-

së me nr. A-179/19 të dt.01.08.2019 ku me këtë vendim është konstatuar se të gjitha veprimet e 

Drejtorisë së Inspektoratit të Komunës së Prizrenit, konkretisht veprimet e Drejtorit të asaj kohe 

të akuzuarit z. Th...., koordinatores të asaj kohe të akuzuarës V........, dhe të akuzuarve tjerë të 

ndërmarrë me datën 19 dhe 21.07.2019 me rastin e rrënimit të objektit të A...... – Ç....., janë 

veprime të bien ndesh me Ligjin për Legalizim, Udhëzimin Administrativ nr. 06/19 dhe në 

kundërshtim me vendimin e plotfuqishëm të kësaj ministrie me nr. A-213/18, i datës 27.08.2018. 

Po ashtu në këtë shqyrtim gjyqësor është vërtetuar se me veprimet e të akuzuarit Th.... dhe të 

tjerëve janë në kundërshtim me provat: kërkesa për aplikimin për legalizim e datës 18.07.2019 

dhe vendimi me certifikatën e legalizimit e datës 16.03.2021, të cilat prova vërtetojnë që i 

dëmtuari ka pasur të drejtë në kërkesën e tij për legalizim dhe një kërkesë e tillë ju ka miratuar 

nga Komuna e Prizrenit me datë 16.03.2021me dhënien e certifikatës për legalizim mu për këtë 

pjesë të objektit A...... Ç... e cila është rrënuar kundërligjshëm nga i akuzuari I.Th., me të 

akuzuarit tjerë.  Nga provat e administruara në këtë shqyrtim gjyqësor është vërtetuar 

padyshim fakti se e akuzuar J.V., pas një planifikimi të gjatë dhe të detajuar, planifikon, 

organizon dhe merr pjesë aktive në rrënimin e një pjese të kompleksit në A...... Ç... në Prizren, 

kështu që në cilësinë e Udhëheqëses së Inspektoratit të Ndërtimit, së bashku me drejtorin 
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organizon, menaxhon dhe urdhëron rrënimin e kundërligjshëm të këtij kompleksi, përkundër që 

ishte njoftuar që për të njëjtin kompleks kishte aplikim për legalizim, me çka rrënimin e këtij 

kompleksi dhe tentim rrënimin në ditën e dytë me datë 21.07.19 e akuzuara i shkakton dëme të 

dëmtuarit në verën prej 69.729,66 euro (gjashtëdhjetë e nëntëmijë e shtatëqind e njëzetë e nëntë 

euro e gjashtëdhjetë e gjashtë cent) i cili dëm është vërtetuar me ekspertizën e ndërtimtarisë të 

datës 05.08.2019.  

 Pjesëmarrja aktive në rrënimin e objektit A...... Ç....., ku përmes urdhrave, planifikimit 

dhe organizimit të rrënimit dëshmohet edhe përmes video-incizimeve (filmimet e televizionit 

Besa dhe TV Prizreni të datave 19 dhe 21.07.2021) që janë prezantuar si prova materiale në këtë 

shqyrtim gjyqësor dhe janë administruar nga kjo Gjykatë. Nga këto video-incizime dëshmohet 

që e akuzuara V........, merr pjesë aktivë në rrënim, koordinon rrënimin, organizon rrënimin, dhe 

pas rrënimit mbron aktin e rrënimit disa herë para mediave.  

 Po ashtu, nga deklarata e të akuzuarës E.M-Th., e dhënë në Prokurori me datë 14.08.2019 

dhe deklarimin e e saj në shqyrtim gjyqësor, vërtetohet  pjesëmarrja aktive e të akuzuarës 

V........, në planifikimin dhe organizimin e rrënimit të kompleksit të A...... Ç..., si dhe në ditën 

kritike të rrënimit të objektit A...... Ç... po ashtu e thënë në deklaratën e të akuzuarës E....... M....... 

Th.... se J.V., e kapi euforia momentale pasi që policia kërkon të mos merret asnjë masë tjetër 

dhe kërkoi ekskavatorit të mos vazhdojë me rrënim mirëpo kjo e fundit e akuzuara V........ “thotë 

që s’më duhet bageri ma jep një çekan se ja nisi edhe thejë vetë nuk më duhet bageri e rrënoj 

vet”. Duhet theksuar dhe pjesën e deklaratës së të akuzuarës E....... M....... Th.... të dhënë në 

Prokurori me datë 14.08.2019 se ... “J.V., ishte kategorike e asaj që nuk kemi çka të presim 

dispozita ligjore më, por të vazhdojmë lëndën deri në rrënimin përfundimtar”. E akuzuari E....... 

M....... – Th.... në deklaratën e saj të dhënë në Prokurorinë Themelore në Prizren me datë 

14.08.2019 për të akuzuarën J.V., ndër të tjera ka thënë se “... skam çka të presë o drejtor boll 

kemi prit me kësi njerëz, që janë në gjendje me kaplu të gjithë kokat e shtetit”.   

 Po ashtu nga prova materiale , Njoftimi për rrënimin vullnetar të ndërtimit dhe kërkesë 

për evidentimin e tejkalimit të ndërtimeve e datës 16.07.2019 e cila provë është administruar nga 

kjo Gjykatë, vërtetohet fakti se e akuzuari si koordinatore ka qenë poashtu e njoftuar disa ditë 

më përpara aktit të rrënimit, se i dëmtuari ka apliku për legalizim dhe se duhet të përmbahet nga 

veprimet e kundërligjshme të rrënimit përderisa nuk kemi një vendim përfundimtar në 

procedurën e legalizimit. Nga ajo çka dëshmon kjo provë, dëshmon se e akuzuara ka qenë e 

njoftuar paraprakisht nga i dëmtuari për veprimet e ndërmarra nga i dëmtuari konform 

legjislacionit në fuqi, dhe prapë e akuzuara me të akuzuarit e tjerë kanë ndërmarr veprime në 

kundërshtim me Ligjin nr. 06/L-024, duke vendosur pë rrënimin e objektit përkundër detyrimit 

nga MMPH-ja që organet komunale të veprojnë konform Ligjit nr. 06/L-024 për trajtimin e 

ndërtimeve pa leje.  

 Përtej këtyre provave janë edhe provat tjera dhe dëshmitë e vet të akuzuarve dhe 

dëshmitarëve tjerë ku vërtetohet fakti që J.V.,, përkundër që ka qenë në dijeni që ekziston një 

vendim përfundimtar i shkallës së dytë administrative, Vendim i MMPH-së me numër A-213/18 

i datës 27.08.2018 përmes të ju ndalon organeve komunale të ndërmarrin veprime në kompleksin 

A...... Ç... deri në përfundim të procedurës së legalizimit, prapëseprapë i njejti vepron në 

kundërshtim me këtë vendim, në kundërshtim me nenet 6 dhe 11 paragraf 6 të Ligjit nr. 06/L-

024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje, në kundërshtim me nenet 5, 6 dhe 7 të Udhëzimit 

Administrativ nr. 06/19 të datës 12.07.2019 për kërkesat themelore për shëndet dhe siguri, 

procedurat dhe dokumentacionin për trajtimin e ndërtimeve pa leje të kategorisë I dhe II i 

aplikueshëm në kohën për të cilën akuzohet i akuzuari për kryerjen e veprës penale që i vihet në 

barrë.  

 Provat tjera relevante që vërtetojnë fajësinë e të akuzuarës V........ janë edhe Vendimi i 

MMPH-së me numër A-179/19 i datës 01.08.2019, ku me këtë vendim është konstatuar se të 

gjitha veprimet e Drejtorisë së Inspektoratit të Ndërtimit të asaj kohe të akuzuarës V........ dhe të 
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akuzuare tjerë të ndërmarr me datën 19 dhe 21.07.2019 me rastin e rrënimit të objektit A...... 

Ç....., janë veprime që bien ndesh me Ligjin për Legalizim, Udhëzimin Administrativ nr.06/19 

dhe në kundërshtim me vendimin e plotfuqishëm të kësaj ministrie me nr. A-213/18 i datës 

27.08.2018. Po ashtu, në këtë shqyrtim gjyqësor është vërtetuar se me veprimet e të akuzuarës 

V........ dhe të tjerëve janë në kundërshtim me provat: kërkesa për aplikimin për legalizim e datës 

18.07.2019 dhe vendimi me certifikatën e legalizimit e datës 16.03.2021, të cilat prova vërtetojnë 

që i dëmtuari ka pasur të drejtë në kërkesën e tij për legalizim dhe një kërkese e tillë ju ka miratuar 

nga Komuna e Prizrenit me datë 16.03.2021 me dhënien e certifikatës për legalizim mu për këtë 

pjesë të objektit A...... Ç... e cila është rrënuar kundërligjshëm nga i akuzuarës J.V., me të 

akuzuarit tjerë.   

 Nga provat e administruara në këtë shqyrtim gjyqësor është vërtetuar fakti se e akuzuara 

E.M-Th., ka marrë pjesë në ditën e rrënimit me datë 19.07.2021, por në krahasim me të tjerët e 

njëjta kishte reflektuar me të kuptuar gabimin dhe nuk merr pjesë me datën 21.07.2019.  

 Dëshmia e të akuzuarës E.M-Th.,, dhënë në prokurori dhe e administruar edhe në 

shqyrtimin gjyqësor, është ndër dëshmitë ku vërtetohet fakti se organizimi dhe planifikimi i 

rrënimit është planifikuar dhe organizuar nga e akuzuara J.V., dhe i akuzuari I.Th.,, si dhe në 

ditën kritike me pjesëmarrjen aktive të Sh.K.,, A.T., dhe I.B.,.  

 Nga provat e administruara në këtë shqyrtim gjyqësor është vërtetuar padyshim fakti se 

i akuzuari Sh.K., gjatë datave 19.07.2019 dhe 21.07.2019 merr pjesë në rrënimin e një pjese të 

kompleksit në A...... Ç... në Prizren, kështu që në cilësinë e përfaqësuesit ligjor, së bashku me 

drejtorin dhe koordinatoren e inspektoratit të ndërtimit, i shtytë dhe jep këshilla të gabuara dhe 

në kundërshtim me ligjet e aplikueshme, kështu që i mundëson të akuzuarve tjerë të zbatojnë 

rrënimin e kundërligjshëm të këtij kompleksi, përkundër që i njëjti ishte njoftuar nga 

përfaqësuesi i palës së dëmtuar se që për të njëjtin kompleks kishte aplikim për legalizim, me 

çka me rrënimin e këtij kompleksi dhe tentim rrënimin në ditën e dytë me datë 21.07.2019 të 

akuzuarit i shkaktojnë dëme të dëmtuarit në vlerën prej 69.729,66 euro (gjashtëdhjetë e nëntëmijë 

e shtatëqind e njëzetë e nëntë euro e gjashtëdhjetë e gjashtë cent) i cili dëm është vërtetuar me 

ekspertizën e ndërtimtarisë të datës 05.08.2019.  

 Pjesëmarrja aktive në rrënimin e objektit A......-Ç....., ku përmes urdhrave, planifikimit 

dhe organizimit të rrënimit dëshmohet edhe përmes video-incizimeve (filmimet e televizionit 

Besa dhe TV Prizreni të datave 19 dhe 21.07.2021) që janë prezantu në këtë shqyrtim gjyqësor 

dhe janë administruar nga kjo Gjykatë. Nga këto video-incizime dëshmohet që i akuzuari Sh.K.,, 

i akuzuari si përfaqësues ligjor në Komunën e Prizrenit përkundër faktit se përfaqësuesi i të 

dëmtuarit e njofton se i dëmtuari ka aplikuar për procesin e legalizimit të objektit dhe e njofton 

me vendimet e MMPH-së.  

 Deklarata e të akuzuarit të dhënë në këtë shqyrtim gjyqësor, vërtetohet nga fakti se i 

akuzuari Krasniqi ishte i njoftuar me faktin se i dëmtuari kishte aplikuar për legalizim, por 

përkundër kësaj i njejti kishte lënë seancën në gjykatë për të cilën e kishte punë primare të 

mbronte interesin e Komunës, duke lënë seancën në gjysmë dhe merr rolin e postierit ku 

pretendon që ka shku me dorëzu një vendim të drejtorisë së urbanizmit të Komunës së Prizrenit 

lidhur me kërkesën e të dëmtuarit për legalizimin e objektit. Nga fletëdorëzimi postar i datës 

19.07.2019 dëshmohet fakti se ky pretendim i të akuzuarit që kinse kishte shkuar vetëm për 

dorëzim të këtij njoftimi nuk është i saktë sepse sipas kësaj prove të administruar nga kjo 

Gjykatë, dorëzimin e Njoftimit të Drejtorisë së Urbanizmit e kishte bërë personi me mbiemrin 

Kolloni e jo i akuzuari Sh.K.,.  

 Përtej këtyre provave dhe përkundër faktit që ka qenë në dijeni që ekziston një vendim 

përfundimtar i shkallës së dytë administrative, MMPH-së ku i ndalon organeve komunale të 

ndërmarrin veprime në kompleksin A...... Ç... deri në përfundim të procedurës së legalizimit, 

prapëseprapë i njëjti vepron në kundërshtim me këtë vendim, në kundërshtim me nenet 6 dhe 11 

paragraf 6 të Ligjit nr. 06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje, në kundërshtim me nenet 5 
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dhe 7 të Udhëzimit Administrativ nr. 06/19 të datës 12.07.2019 për kërkesat themelore për 

shëndet dhe siguri, procedurat dhe dokumentacionin për trajtimin e ndërtimeve pa leje të 

kategorisë I dhe II i aplikueshëm në kohën për të cilën akuzohet i akuzuari për kryerjen e veprës 

penale që i vihet në barrë.  

 Provat tjera relevante që vërtetojnë fajësinë e të akuzuarit Sh.K., janë edhe vendimi i 

MMPH-së me numër A-179/19 i datës 01.08.2019, ku me këtë vendim është konstatuar se të 

gjitha veprimet e Drejtorisë së Inspektoratit të Komunës së Prizrenit, duke përfshirë edhe 

veprimet e të akuzuarit Krasniqi dhe të akuzuarve tjerë të ndërmarrë me datën 19 dhe 21.07.2019 

me rastin e rrënimit të objektit të A...... Ç....., janë veprime që bien ndesh me Ligjin për 

Legalizim, Udhëzimit Administrativ nr. 06/19 dhe në kundërshtim me vendimin e plotfuqishëm 

të kësaj ministrie me nr. A-213/18 i dt. 27.08.2018. Po ashtu, në këtë shqyrtim gjyqësor është 

vërtetuar se me veprimet e të akuzuarit Krasniqi dhe të tjerëve janë në kundërshtim me provat: 

kërkesa për aplikimin për legalizim të datës 18.07.2019, dhe vendimi me certifikatën e 

legalizimit e datës 16.03.2021, të cilat prova vërtetojnë që i dëmtuari ka pasur të drejtë në 

kërkesën e tij për legalizim dhe një kërkesë e tillë ju ka miratuar nga Komuna e Prizrenit me datë 

16.03.2021 me dhënien e certifikatës për legalizimi mu për këtë pjesë të objektit A...... Ç... e cila 

është rrënuar kundërligjshëm nga i akuzuari Sh.K., me të akuzuarit tjerë.  

Nga provat e administruara në këtë shqyrtim gjyqësor është vërtetuar padyshim fakti se 

të akuzuarit A.T., dhe I.B., gjatë datave 19.07.2019 dhe 21.07.2019marrin pjesë aktive në 

rrënimin e një pjese te kompleksit në A...... Ç... në Prizren, kështu që, në cilësinë e stafit 

mbështetës, përkundër që nuk kanë qenë fare të punësuar në inspektorat të ndërtimit, të njëjtët 

së bashku me drejtorin dhe koordinatoren e inspektoratit të ndërtimit, marrin pjesë aktive në 

rrënim, përkundër që të njejtit ishin njoftuar nga përfaqësuesi i palës së dëmtuar se që për të 

njëjtin kompleks kishte aplikim për legalizim, me çka me rrënimin e këtij kompleksi dhe tentim 

rrënimin në ditën e dytë me datë 21.07.19 të akuzuarit i shkaktojnë dëm të dëmtuarit në vlerën 

prej 69.729.66 euro (gjashtëdhjetë e nëntëmijë e shtatëqind e njëzetë e nëntë euro e gjashtëdhjetë 

e gjashtë cent), i cili dëm është vërtetuar me ekspertizën e ndërtimtarisë të datës 05.08.2019.  

Të akuzuarit A.T., dhe I.B., në ditën e ekzekutimit të rrënimit të objektit A......-Ç..., të 

njejtit duke qenë pjesë e stafit teknik të Komunës së Prizrenit dhe nën urdhrat e drejtorit të 

drejtorisë z. Th...., dhe Koordinatores së Inspektimit J.V.,, kanë marr pjesë në rrënimin e objektit 

të A......-Ç..., të njejtit shihen edhe në video-incizimet (filmimet e televizionit Besa dhe TV 

Prizreni të datave 19 dhe 21.07.2021 të deponuara si provë gjatë shqyrtimit gjyqësor, ku dhe në 

një moment të rrënimit të objektit, I.B., duke mos përfillur urdhrat e policisë së Republikës së 

Kosovës që të mos vazhdohet tutje me rrënimin, në këtë rast citoj I.B., “s’më duhet bageri ma 

jep një cekanë se ja nisi edhe thejë vet nuk më duhet bageri e rrrënoj vet”.   

Pjesëmarrja aktive në rrënimin e objektit të A...... .......... të të akuzuarve I.B., dhe A.T., 

vërtetohet përmes video-incizimeve (filmimet e televizionit Besa dhe TV Prizreni të datës 19 

dhe 21.07.2021) që janë prezantua në këtë shqyrtim gjyqësor dhe janë administruar nga kjo 

Gjykatë. Nga këto video-incizime dëshmohet që të akuzuarit A.T., dhe I.B., marrin pjesë aktive 

në rrënim, ndihmojnë në organizim të rrënimit, përkundër që me pozita dhe profesion nuk kanë 

qenë pjesë e inspektoratit të ndërtimit dhe se të njejti nuk kanë patur të drejtë të jenë pjesë e 

aksionit pasi që nuk janë inspektorë të ndërtimit.  

Të njejtit duke qenë në dijeni që ekziston një vendim përfundimtar i organit të shkallës 

së dytë në këtë rast MMPH-së ku i ndalon organeve komunale të ndërmarrin veprime në 

kompleksin A...... Ç... deri në përfundimin e procedurës së legalizimit, veprojnë në kundërshtim 

me këtë vendim, në kundërshtim me nenet 6 dhe 11 paragraf 6 të Ligjit nr.06/L-024 për trajtimin 

e ndërtimeve pa leje, në kundërshtim me nenet 5 dhe 7 të Udhëzimit Administrativ nr. 06/19 të 

datës 12.07.2019 për kërkesat themelore për shëndet dhe siguri, procedurat dhe dokumentacionin 

për trajtimin e ndërtimeve pa leje të kategorisë I dhe II i aplikueshëm në kohën për të cilën 

akuzohet i akuzuari për kryerjen e veprës penale që i vihet në barrë.  
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Provat tjera relevante që vërtetojnë fajësinë e të akuzuarit A.T., dhe I.B., janë edhe 

Vendimi i MMPH-së me numër A-179/19 i datës 01.08.2019, ku me këtë vendim është 

konstatuar se  të gjitha veprimet e Drejtorisë së Inspektoratit ët Komunës së Prizrenit, duke 

përfshirë edhe veprimet e të akuzuarit A.T., dhe I.B., dhe të akuzuarve tjerë të ndërmarrë me 

datën 18 dhe 21.07.2019 me rastin e rrënimit të objektit të A...... Ç....., janë veprime që bien 

ndesh me Ligjin për Legalizi8m, Udhëzimit Administrativ nr. 06/19 dhe në kundërshtim me 

vendimin e plotfuqishëm të kësaj ministrie me nr. A-213/18 i datës 27.08.2018. Po ashtu, në këtë 

shqyrtim gjyqësor është vërtetuar se me veprimet e të akuzuarit T.... dhe B...... dhe të tjerëve janë 

në kundërshtim me provat: kërkesa për aplikimin për legalizim e datës 18.07.2019 dhe vendimi 

me certifikatën e legalizimit e datës 16.03.2021, të cilat prova vërtetojnë që i dëmtuari ka pasur 

të drejtë në kërkesën e tij për legalizim dhe një kërkesë e tillë ju ka miratuar nga Komuna e 

Prizrenit me datë 16.03.2021, me dhënien e certifikatës për legalizim mu për këtë pjesë të objektit 

A...... Ç... e cila është rrënuar kundërligjshëm nga të akuzuarit A.T.,, I.B., me të akuzuarit tjerë.  

Siç është argumentuar gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor përmes administrimit të provat 

materiale dhe nga dëgjimi i dëshmitarëve dhe vet të akuzuarve është vërtetuar se të akuzuarit me 

datën 19.07.2019 dhe 21.07.2019, marrin pjesë në mënyrë aktive në rrënimin e një pjese të 

kompleksit në A...... Ç... në Prizren sipas rrethanat e përshkruara si në aktin akuzues kanë kryer 

veprat penale që u vihet në barrë.  

Duke ditur se i dëmtuar ka dorëzuar aplikacionin për legalizim me datë 18.07.2019, të 

akuzuarit veprojnë në kundërshtim me nenin 6 dhe 11 paragraf 6 të  Ligjit Nr.06/L-024 për 

trajtimin e ndërtimeve pa leje ku përcaktohet qartë obligimi i organit kompetent në këtë rast 

Komunës së Prizrenit – Drejtoria e Inspektorateve – Inspektorati Komunal i Ndërtimtarisë se 

“Organi kompetent nuk do të rrënoj ndërtimin nëse aplikacioni për legalizim ose ankesa është 

në pritje, ose nëse ndërtimi është përfshirë në listën e pritjes.” Pikërisht, duke patur për bazë 

faktin se i dëmtuari ka aplikuar për legalizim me datë 18.07.2019, kanë vepruar në kundërshtim 

me ligjin dhe dispozitat e lartcekura dhe kanë ndërmarr veprime të kundërligjshme duke rrënuar 

objektin  A......-Ç.... Poashtu, të njëjtit kanë vepruar në kundërshtim me nenin 5, 6 dhe 7 të 

Udhëzimit Administrativ nr. 06/19 të datës 12.07.2019, ku në këto dispozita ligjore përcaktohet 

procedura e pranimit dhe shqyrtimit të aplikacionit për Certifikatë të Legalizimit dhe për 

procedura e aplikimit për certifikatë të legalizimit, dhe komuna është dashur të trajtoj kërkesën 

për legalizim dhe të merr njëri nga këto vendime “2.1 lëshimin e certifikatës së legalizimit 2.2 

për përfshirje në listën e pritjes.. dhe 2.3 për përfshirje në listën e rrënimit”, që në rastin konkret 

të akuzuarit nuk kanë ndërmarrë asnjë nga këto vendime por kanë filluar rrënimin përkundër që 

kanë ditur që ka një kërkesë për legalizim dhe ajo kërkesë ishte në shqyrtim e sipër ndërmarrë 

asnjërin nga këto. Poashtu, të akuzuarit kanë vepruar në Kundërshtim me Ligjin për Procedurën 

e Përgjithshme Administrative si dhe Vendimeve të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit 

Hapsinor nr. A.213/18 dhe A.179/19, me të cilat vendime të Drejtorisë së Inspektorateve 

Komunal i Ndërtimtarisë në Prizren duke obliguar organet komunale të Prizrenit të veprojnë 

konform Ligjit për Trajtimin e ndërtimeve pa leje dhe udhëzimeve administrative në fuqi, dhe të 

njejtit duke mos i përfillur vendimet e Ministrisë veprojnë në kundërshtim me ligjet në fuqi ku 

me këtë në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale – Keqpërdorimi i pozitës dhe autoritetit 

zyrtar nga neni 414 paragraf 2-1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.  

Të gjitha elementet e figurës së veprës penale “ Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit 

zyrtar” të paraparë me nenin 414 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës janë përmbushur nga 

veprimet e të akuzuarve. Në këtë drejtim duke qenë se të akuzuarit ka qenë person zyrtar, 

veprimet e tyre përbëjnë shpërdorim të detyrës dhe autorizimeve zyrtare, përkatësisht tejkalim 

të kompetencave dhe autorizimeve zyrtare. Është e qartë se kemi veprime të kundërligjshme pasi 

që në bashkëkryerje, me dije se nuk duhen të ndërmerren veprime në drejtim të rrënimit të 

objektit të të dëmtuarit për shkak se i Dëmtuari me datë 18.07l.2019 duke tejkaluar kompetencat 

e tyre dhe duke vepruar në kundërshtim me Ligjin për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje dhe 
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Vendimet e MMPH-së. Nga këto veprime të akuzuarit i kanë shkaktuar dëm të dëmtuarit 

konform ekspertizës së ndërtimtarisë dhe financiare e administruar si provë në këtë shqyrtim 

gjyqësor.  

Dëmi i shkaktuar nga të akuzuarit: nga administrimi i ekspertizës së ndërtimtarisë të datës 

05.08.2019 dhe nga dëshmia e ekspertit L.M., në këtë shqyrtim gjyqësor, është vërtetuar dëmi i 

shkaktuar nga të akuzuarit për të dëmtuarin në vlerën prej 69.729.66 euro (gjashtëdhjetë e 

nëntëmijë e shtatëqind e njëzetë e nëntë euro e gjashtëdhjetë e gjashtë cent), kështu që, me 

respekt kërkoj nga ky trup gjykues që në pajtim me nenin 356 pika 1.6 të Kodit të Procedurës 

Penale të Republikës së Kosovës të merr edhe vendim edhe për kërkesën pasurore juridike të të 

dëmtuarit në vlerën ashtu si është e cekur në ekspertizën e ekspertit të datës 05.08.2019.  

Duke u bazuar në të lartcekurat, konsiderojmë se në kët shqyrtim gjyqësor janë vërtetuar 

pretendimet nga akti akuzues si të bazuara, sepse me provat materiale të administruara dhe 

dëshmitë e dhëna gjatë procedurës gjyqësore është arritur përtej dyshimit të bazuar të provohet 

fajësia e të akuzuarve dhe të vërtetohet se të njejtit kanë kryer veprat penale të cilat u vihen në 

barrë.  

Andaj, ashtu siç është elaboruar si më lartë, nga provat materiale të administruar në 

shqyrtim gjyqësor dhe nga dëgjimi i dëshmitarëve, është vërtetuar se të akuzuarit në kohën, 

vendin, mënyrën dhe rrethanat si në aktin akuzuarës, të njëjtët kanë kryer veprën penale që u 

vihet në barrë. Në këtë drejtim, me respekt kërkojmë nga Gjykata Themelore në Prizren ti shpall 

fajtor dhe të njëjtit ti dënoj sipas ligjit në fuqi.  

 

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar “A......” Sh.P.K. – I.F.,, në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se mbështet fjalën përfundimtare të paraqitur nga i autorizuar av. T.H., dhe parashtron 

kërkesë pasurore juridike në shumën e cekur si nga avokati mbrojtës.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit I.Th., sipas autorizimit, av. B.M.,, në fjalën përfundimtare 

deklaroi se: Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti për Krime të Rënda me aktakuzën 

PP/I.nr.113/2019 të datës 16.03.2020, e akuzon të mbrojturin tim I.Th.,, për shkak të dyshimit se 

kinse ka kryer veprën penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare apo autoritetit zyrtar nga neni 

414 paragraf 2 lidhur me paragraf 1 dhe nenin 31 të KP-së.  

Si mbrojtës i të akuzuarit I.Th., i kundërshtoj pretendimet e Prokurorisë për arsyet si në 

vijim:  

Gjatë zhvillimit të kësaj procedure penale pa mëdyshje është vërtetuar se i mbrojturi im 

I.Th.,,  të gjitha veprimet e tija, në kompetencë të Drejtorit të Inspektorateve i ka ndërmarrë në 

pajtim me ligjin pa tejkaluar asnjëherë kompetencat e tij dhe me qëllim të vetëm mbrojtjen e 

interesit të përgjithshëm.  

Në aktakuzën e Prokurorisë së shtetit pretendohet se i pandehuri I.Th., ka dhënë pëlqim, 

pa u përcaktuar nëse ky pëlqim është dhënë në formë të shkruar ose eventualisht në formë 

verbale. Prokuroria gjatë procedurës së provave nuk ka ofruar asnjë provë të vetme në këtë 

drejtim. Për më tepër Prokuroria as gjatë marrjes në pyetje të dëshmitarëve e as të akuzuarve nuk 

e ka parashtruar as edhe një pyetje të vetme në këtë drejtim. Pra, pretendimi i Prokurorisë s i 

mbrojturi im ka dhënë një pëlqim ka mbetur vetëm si theksim në aktakuzë dhe as që është tentuar 

që ky pretendim të mbështetet në çfarëdo forme.  

Konsiderojmë se kjo nuk ka ndodhur rastësisht por për faktin se asnjëherë i mbrojturi im 

nuk ka dhënë asnjë pëlqim qoftë verbal e aq më pak të shkruar siç pretendohet në aktakuzë.  

Prokuroria në përshkrimin e veprimeve të të mbrojturit tim I.Th.,, të cilat i konsideron si 

vepër penale paraqet organizimin, pa përcaktuar fare si cilat veprime konkrete, në kuadër të 

organizimit konsiderohen të ndaluar dhe në kundërshtim me ligjin.  
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Prokuroria fillimisht është dashur që të përshkruajë veprimet që pretendon se janë kryer 

nga i pandehuri, pastaj të ofron prova se me të vërtetë janë kryer ato veprime dhe të shpjegon se 

në kundërshtim me cilën normë ligjore janë në kundërshtim me ato veprime.  

Po ashtu në dispozitiv të aktakuzës Prokuroria pretendon se i pandehuri I.Th., ka 

ndërmarrë veprime aktive por as për këtë nuk përcakton se çka konsideron veprim aktiv, nuk 

përcakton se cili është veprimi konkret i të pandehurit të cilin Prokuroria e konsideron si të 

kundërligjshëm.  

Konsiderojmë se përshkrimi në mënyrë abstrakte, siç është bërë në aktakuzën e 

Prokurorisë, nuk ka ndodhur rastësisht por ka ndodhur për faktin se Prokuroria e ka të pamundur 

që të gjejë një veprim konkret të të mbrojturit tim, i cili do të konsiderohej në kundërshtim me 

ligjin e aq më pak të konsideroj vepër penale.  

Lusim trupin gjykues që të ketë parasysh këtë fakt, e veçanërisht të ketë parasysh 

obligimin e Prokurorisë që ti vërtetojë pretendimet e veta, në bazë të të cilave kërkon që të 

shpallet fajtor një i akuzuar.  

Gjatë procedurës penale kanë deklaruar edhe të akuzuarit, por asnjëri nga ta nuk kanë 

paraqitur asnjë fakt, i cili eventualisht do të mund të provonte se i mbrojturi im ka kryer vepër 

penale.  

Me datë 28.02.2022, ka deklaruar e akuzuara J.V.,, e cila në vazhdimësi ka theksuar se i 

mbrojturi im I.Th.,, i cili në kohën kur pretendohet se  është kryer vepra penale ka qenë drejtor i 

Inspektorateve, nuk ka ndikuar në asnjë formë lidhur me vendimet dhe veprimet që do ti 

ndërmarrin Inspektorët e Ndërtimtarisë në kuadër të kompetencave të tyre.  

Në faqen 3 të procesverbalit të dt. 28.02.2022, në dy paragrafët e fundit, në pyetjen e 

mbrojtësit të saj se a ka pasur ndikim nga drejtori apo dikush tjetër për të vepruar në përgjithësi 

e në veçanti në rastin e A......-Ç......... E  akuzuara J.V., është përgjigjur se nuk ka pasur ndikim 

as në këtë rast e as në raste tjera.  

Gjatë zhvillimit të kësaj procedure është deklaruar edhe e akuzuara E....... Th..... E njëjta 

ka qëndruar në tërësi në deklaratën e dhënë në Prokurori. Nga analiza e deklaratës së dhënë në 

prokurori, shihet qartë se e njëjta qartazi ka deklaruar se Drejtori i Inspektorateve në atë kohë 

tani i akuzuari I.Th.,, vazhdimisht ka kërkuar që të mos bëjnë shkelje të mos nguten dhe ti 

respektojnë procedurat ligjore për shkak të ndjeshmërisë së rastit. Këto deklarime i ka ritheksuar 

edhe gjatë deklarimit të  saj pranë kësaj gjykate.  

Në faqen 3 të procesverbalit të datës 14.08.2019, të marrjes në  pyetje të të akuzuarës 

E....... Th...., në Prokurori, e njëjta në  paragrafin e fundit ndër të tjera ka theksuar “me kërkesë 

dhe këshill nga drejtori I.Th., u kërkua dhe u tha që të mos ngutemi me procedura ligjore duke 

ditur ndikimin dhe ndjeshmërinë e lëndës me datë 04.04.2019.  

Në faqen 4, paragrafi parë të këtij procesverbali e akuzuara E....... Th.... ndër të tjera ka 

deklaruar “... u kërkua nga drejtori I.Th., që të mos ngutemi me procedura ligjore në këtë 

mbledhje ndryshoj qasja e secilit A.K.,t, J.V., dhe I.B.,, por jo edhe të drejtorit I.Th.,t”.  

Po ashtu e njëjta gjatë marrjes në pyetje në Prokurori ka deklaruar që drejtori I.Th., ka 

kërkuar që vazhdimisht të merren këshilla juridike nga zyra ligjore dhe të ftohet edhe një zyrtar 

ligjor, krejt kjo me qëllim që të mos bëhen shkelje ligjore.  

Të dyja inspektoret e ndërtimit të cilat janë të akuzuara kanë deklaruar se janë caktuar në 

atë zonë për të inspektuar gjithë zonën dhe jo vetëm për të trajtuar rastin e A...... Ç......... Duhet 

theksuar se E....... Th.... ka konfirmuar në çdo pyetje kërkesën e Drejtorit të atëhershëm të 

Inspektorateve që të respektohen procedurat ligjore.  

Në faqen 7 të procesverbalit të datës 07.03.2022, në pyetjen e kryetarit të trupit gjykues 

se cilat janë praktikat e juaja në inspektorat, a dilni në mënyrë vullnetare në vend ngjarje aop jeni 

të obliguara që të dilni si ekipe më e zgjeruar në ditën e ekzekutimit.  

E akuzuara E....... Th.... është përgjigjur “si praktikë e punës në drejtorinë e 

inspektorateve ku kemi ekzekutim të ndonjë objekti, drejtori në këtë rast së bashkë me 
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inspektorin përgjegjës të lëndës gjithashtu dhe me kolegët tjerë të cilët ushtrojnë të njëjtën pozitë 

– inspektori, dalim së bashku në ekzekutim, por në pamundësi së stafit në kohën kur ose në ditën 

kur është ekzekutuar A...... Ç... kemi marr edhe bashkëpunëtorë teknik, në rast se do të kishim 

staf të mjaftueshëm si inspektor të sektorit të ndërtimit atëherë ata të cilët kanë qenë në ditën e 

ekzekutimit si bashkëpunëtorë teknik nuk do të kishin nevojë të dilnin”.  

Konsiderojmë se deklaratat e këtyre dy të akuzuarave, me drejtim të veprimeve të të 

akuzuarit I.Th., janë shumë të besueshme dhe tregojnë qartazi se qëllimi i vetëm i të akuzuarit 

I.Th., ka qenë zbatimi i ligjit dhe atë në interes të përgjithshëm dhe jo at dëmtojë këtu të 

dëmtuarin A...... SH.P.K. 

Gjykata duhet të ketë konsideratë se këto dy të akuzuara gjatë dhënies së deklaratave të 

tyre në gjykatë nuk e kanë pasur epror të akuzuarin I.Th.,, ngase i njëjti nuk e ka më pozitën e 

drejtorit të inspektorateve, e për më tepër e akuzuara J.V., nuk e ka as pozitën e Inspektores së 

Ndërtimit dhe rrjedhimisht nuk kanë kurrfarë interesi që ta mbrojnë të njëjtin.  

Këto dy të akuzuara kanë treguar qartazi që të gjitha veprimet e tyre i kanë ndërmarrë të 

pavarura dhe të pandikuara nga i akuzuari I.Th.,, po ashtu kanë theksuar se është në kompetencën 

e Inspektorëve të Ndërtimit që të merren vendimet, konkluzionet si dhe ekzekutimi i 

konkluzioneve. Pra, drejtori i inspektorateve nuk ka kompetencë, respektivisht përgjegjësi që të 

nxjerrë çfarëdo vendimi apo konkluzioni, por është detyrë e Inspektorëve të Ndërtimit.  

Andaj shtrohet pyetja nëse drejtoi i inspektorateve vazhdimisht kërkon që të zbatohet 

ligji, të respektohen procedurat ligjore, që nëpunësit të mos nguten në ndërmarrjen e veprimeve 

dhe në asnjë moment as nuk tenton që të ndikojë në vendimet ose konkluzionet që nxjerrin 

nëpunësit e tij, si mund të supozohet se i njëjti ka pasur qëllim që ta dëmtojë dikë, e që në rastin 

konkret pretendohet që qëllimi ka qenë që të dëmtohet A...... SH.P.K.  

Duhet theksuar se për të ekzistuar vepra penale siç pretendon Prokuroria e Shtetit, në 

aktakuzë duhet që të ekzistoj qëllimi, përkatësisht dashja direkte e një personi që të dëmtojë dikë. 

Në rastin konkret nga Prokuroria nuk është ofruar asnjë provë e vetme, e cila nuk e bënë të 

besueshëm as ekzistimin e dyshimit të arsyeshëm e lëre më të provojë përtej dyshimit të bazuar 

mirë se një person veprimet e tij i ka kryer me dashje ose qëllim të caktuar, e që është kusht 

themelor që të konsiderohet se ekziston kryerja e veprës penale.  

Si mbrojtës i të akuzuarit I.Th.,, duke vepruar sipas kërkesës së tij, me qëllim të zbardhjes 

së të vërtetës dhe të gjitha detajeve të këtij rasti, qysh në procedurën paraprake kemi propozuar 

që që të administrohen si prova materiale të gjitha dokumentet, duke përfshirë procesverbalet, 

vendimet, konkluzionet, të cilat janë marrë nga zyrtarë përgjegjës të Komunës, në kuadër të 

Drejtorisë së Inspektorateve në çështjen e objektit të A...... SH.P.K. Krejt kjo është bërë me 

qëllim që të sqarohen të gjitha dilemat dhe për të provuar se në rastin konkret, i mbrojturi im të 

gjitha veprimet i ka marrë në kuadër të kompetencave të tij dhe me qëllim që të mbrojë interesin 

e përgjithshëm, duke respektuar të gjitha dispozitat ligjore dhe nuk ka pasur kurrfarë qëllim që 

ta dëmtoj dikë.  

Këto prova janë dorëzuar për t’ia bë Prokurorisë dhe Gjykatës krejtësisht të qartë çdo 

veprim të çdo personi zyrtar, ngase kemi konsideruar se nuk duhet të fshihet asnjë veprim i asnjë 

zyrtari komunal.  

Gjatë deklarimit të të akuzuarit I.Th.,, i njëjti në mënyrë kronologjike ka sqaruar të gjitha 

provat e dorëzuara, ka sqaruar secilin veprim të ndërmarrë nga zyrtarët e komunës në rastin 

konkret në kuadër të përgjegjësive të tyre. Krejt kjo është bërë me qëllim që trupi gjykues ta ketë 

të qartë veprimin dhe vendosjen e secilit person kompetent në kuadër të detyrave dhe 

përgjegjësive të tyre. I akuzuari I.Th., në mënyrë të detajuar ka sqaruar se cilat veprime janë 

ndërmarrë nga ai, cilat veprime janë ndërmarrë nga ana e inspektorëve të lëndës dhe cilat veprime 

janë ndërmarrë nga zyrtarët tjerë.  

Pozita e drejtorit të inspektorateve si dhe drejtorëve të drejtorive tjera është pozitë politike 

dhe emërimin dhe shkarkimin e personit në këtë pozitë është kompetencë e kryetarit të komunës.  
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Siç ka sqaruar edhe i akuzuari I.Th.,, i njëjti në kohën kur pretendohet se është kryer 

vepra penale ka qenë i emëruar si drejtor i inspektorateve.  

Në kuadër të drejtorisë së inspektorateve në kohën kur pretendohet se është kryer vepra 

penale k anë ekzistuar 6 sektor, ndër të cilat edhe sektori i Inspektorateve të ndërtimit. Detyra e 

drejtorit të Inspektorateve është që të mos e lë asnjë zonë në kuadër të komunës të pambuluar 

me inspektorë në kuadër të sektorit përkatës.  

Gjatë deklarimit të të mbrojturit tim I.Th.,, i njëjti qartazi ka sqaruar se në asnjë moment 

asnjë zonë nuk ka mbetur e pambuluar pa inspektorë të ndërtimit.  

I njëjti ka sqaruar se në zonën ku gjendet i vendosur objekti i investitorit A...... SH.P.K. 

gjatë periudhës 2018-2019, janë caktuar tre inspektorë të ndryshëm në kohëra të ndryshme dhe 

atë fillimisht ka qenë i caktuar Bashkim Krasniqi pastaj është caktuar inspektorja e ndërtimit 

E....... Th.... dhe në fund ka qenë e caktuar inspektorja e ndërtimit J.V.,. Pra, është krejtësisht e 

qartë se zona e përgjegjësisë në të cilën është vendosur objekti i A...... SH.P.K. vazhdimisht ka 

qenë e mbuluar me inspektorë të ndërtimit.  

Nga deklarimet e të mbrojturit tim I.Th., dhe të akuzuarave E....... Th.... dhe J.V.,, është 

provuar se të gjitha veprimet dhe vendimet lidhur me trajtimin të objektit të investitorit A...... 

SH.P.K., janë marrur në mënyrë të pavarur dhe të pandikuar nga ana e inspektorit të ndërtimit, 

përkatësisht nga ana e E....... Th.... dhe J.V.,, pra, është krejtësisht e qartë se drejtori i 

inspektorateve në asnjë formë nuk ka ndikuar ose ndërhyrë se cilat veprime duhet të ndërmerren 

nga ana e inspektorëve përkatës, ngase ngase është kompetencë e tyre që në mënyrë të pavarur 

të vendosin se cilat veprime, vendime, konkluzione në kuadër të kompetencave të tyre do ti 

ndërmarrin. 

Shtrohet pyetja se si mund të supozohet e drejtori i inspektorateve ka pasur qëllim që të 

dëmtojë këtu të dëmtuarin kur edhe vetë inspektorët e ndërtimit, kanë deklaruar se vendimet i 

kanë marrë në mënyrë të pavarur dhe të pandikuar nga drejtori i inspektorateve dhe për më tepër 

në vazhdimësi kanë deklaruar se drejtori i inspektorateve I.Th., vazhdimisht i ka kërkuar që të 

mos nguten dhe ti respektojnë procedurat dhe dispozitat ligjore.  

Sikur të kishte qëllim i mbrojturi im I.Th., që të dëmtonte të dëmtuarin, atëherë i njëjti 

do të bënte të kundërtën do të ndërhynte dhe ndikonte në punën e inspektorëve të ndërtimit se 

cilat veprime dhe vendime do ti ndërmerrnin në kuadër të kompetencave të tyre dhe jo të kërkonte 

që të respektohen procedurat dhe dispozitat ligjore.  

Pra, prokuroria fare nuk ka përcaktuar se cilat veprime të të mbrojturit tim konsiderohen 

si tejkalim i kompetencave, por vetëm në mënyrë të përgjithshme mundohet që të bind gjykatën 

që të shpall fajtor të mbrojturin tim.  

As në aktakuzë, e as gjatë procesit gjyqësor, Prokuroria me asnjë provë të vetme nuk ka 

arrit që sadopak të bind se në veprimet e të mbrojturit tim ka ekzistuar dashja për të dëmtuar 

dikë.  

Është krejtësisht e qartë se Prokuroria nuk ka arritur që të provojë se ndonjë veprim i të 

mbrojturit tim është në kundërshtim me ligjin, të përcaktojë se në kundërshtim me cilin ligj është 

veprimi dhe pastaj të ofrojë prova se veprimet e kundërligjshme janë kryer me dashje.  

Kjo nuk ka ndodhur rastësisht, por ka ndodhur për shkak se të gjithë veprimet janë në 

pajtim me ligjin në kuadër të kompetencave të të mbrojturit tim dhe me qëllimin më të mirë të 

mundshëm mbrojtjen e interesit të përgjithshëm.  

Asnjëri nga të akuzuarit që kanë deklaruar gjatë procesit gjyqësor nuk kanë thënë asnjë 

fjalë të vetme, me të cilën mund të dyshohej se me qëllimin ose dashjen e të mbrojturit tim për 

të përfituar ose eventualisht për të dëmtuar të dëmtuarin.  

E akuzuara E....... Th...., e cila nuk ka kurrfarë lidhje familjare me të mbrojturin tim, e që 

gjatë deklarimit nuk ka as raporte të punës, qartazi disa herë ka përsëritur se I.Th., ka kërkuar që 

të zbatohet ligji.  
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E njëjta ka deklaruar se I.Th., vazhdimisht ka tentuar që të merren këshilla nga zyra 

ligjore që të mos shkelet ligji.  

Gjatë shqyrtimit kryesor si provë është administruar si provë edhe Ekspertiza e ekspertit 

L.M., – zyrës shërbyese eksperti – Prizren, me numër PP/I.nr.113/2019 e përpiluar me datë 

05.08.2019. Po ashtu i njëjti është dëgjuar në cilësi të ekspertit. Konsiderojmë se ekspertiza këtij 

eksperti është dashur që të shpallet si provë e pa pranueshme, ngase e njëjta nuk është përpiluar 

konform dispozitave ligjore, të parapara me nenin 136 paragraf 1 pika 1.6 dhe nenin 138 paragraf 

1 pika 1.5 dhe 1.6 lidhur me paragraf 3 të këtij neni.  

Meqenëse gjykata ka refuzuar kërkesën tonë që kjo provë të hudhet si e papranueshme 

në aspektin procedural, përkundër kësaj konsiderojmë se kjo ekspertizë nuk mund të provojë 

asgjë, ngase eksperti askund në ekspertizën e tij nuk ka sqaruar metodat e përdorura gjatë analizës 

së tij dhe nuk ka sqaruar se si ka ardhur deri në përfundimin e dëmit të përcaktuar. Eksperti nuk 

ka sqaruar se ku është bazuar në vendosjen e çmimeve të vendosura kinse për vlerësimin e dëmit 

të shkaktuar me rrënimin e pjesës së objektit ët ndërtuar pa leje.  

Në ekspertizë nuk ka sqaruar nëse ekspertiza e tij është e mbështetur në praktika analitike 

apo në ndonjë metodë shkencore apo teknike të pranuar.  

Ekspertiza e tij është përpiluar sipas bindjes së lirë të tij pa mbështetur në çmimet e vlerës 

së tregu ose në ndonjë çmimore-tarifë të aprovuar nga ndonjë organ kompetent.  

Eksperti gjatë deklarimit të tij pranë kësaj gjykate nuk ka arritur që të japë sqarime 

bindëse në pyetjet e mbrojtjes së të akuzuarve. Siç mund të shihet në procesverbalin e datës 

07.06.2021, i njëjti ka deklaruar se ka aplikuar metodën normale ndërtimore, kjo metodë nuk 

njihet si metodë ekspertimi në asnjë nga ligjet procedurale në Kosovë, për me tepër nuk ka asnjë 

mbështetje në praktikën e  ekspertimit. I njëjti në vazhdim ka theksuar se ka përdorur metodën e 

projektimit dhe ofertës, por i njëjti asnjë ofertë nuk e ka përmendur nga ndonjë Operator 

Ekonomik e aq më pak nuk i’a ka bashkangjitur ndonjë ofertë ekspertizës së tij. Për të mos u 

zgjeruar shumë në këtë fjalë përfundimtare, ju lutem që të analizoni përgjigjet dhe sqarimet e 

dhëna nga eksperti gjatë deklarimit të tij në gjykatë, ngase konsiderojmë se i njëjti si në 

ekspertizën e tij si në deklarimi në gjykatë gjetjet e tij janë krejtësisht të pabazuara dhe jashtë 

lëmisë, në të cilën i njejti thekson se është i licencuar. Andaj, kërkojmë që kësaj prove të mos ti 

falet fare besimi.  

Andaj, duke u bazuar në faktin se Prokuroria me asnjë provë të vetme nuk ka arritur që 

të tregojë se i mbrojturi im I.Th.,, i cili në kohën kur pretendohet se ka ndodhur vepra penale ka 

qenë drejtori i Inspektorateve, me asnjë veprim të vetëm nuk ka tejkaluar kompetencat e drejtorit 

të Inspektorateve, e cuke u bazuar edhe në faktin se asnjë provë të vetme nuk ka ofruar në drejtim 

të vërtetimit të qëllimit për të dëmtuar dikë, por përkundrazi është vërtetuar se të gjitha veprimet 

i ka ndërmarrë me qëllim të mbrojtjes së interesit të përgjithshëm dhe vazhdimisht ka kërkuar që 

të respektohen procedurat ligjore, kërkojmë nga Gjykata që ndaj të mbrojturit tim të shpallë 

aktgjykim lirues.   

 

I akuzuari I.Th.,, në fjalën përfundimtare deklaroi se: fillimisht plotësisht e mbështes 

fjalën përfundimtare të paraqitur nga av. B.M., po ashtu në mbrojtjen e tij shtoi se në të gjithë 

shqyrtimin gjyqësor në seancat e mbajtura por edhe në fazën e hetimeve vlen të theksohet qasja 

ime konstruktive për të zbardhë të vërtetën, në mbrojtjen time të paraqitur para trupit gjykues 

jam munduar të dëshmoj çdo imtësi të veprimeve që kanë ndodhur dhe janë ndërmarrë nga 

zyrtarët komunal në trajtimin e rastit të ndërtimit të aneksit pa leje në kuadër të objektit A......-

SHPK, jam përgjigjur në shumës duke mbrojtur jo vetëm veten por edhe institucionin të cilin e 

kam përfaqësuar për dy vite e gjysmë, për dy ditë jam munduar të sqaroj jo vetëm veprimet por 

edhe përgjegjësitë dhe detyrimet të çdo nëpunësi përbrenda drejtorisë së inspektoratit në 

Komunën e Prizrenit, ashtu siç është paraparë me ligj të aplikueshëm të R. të Kosovës, gjë të 

cilën prokurori i shtetit nuk i kishte precizuar në aktakuzën e tij pasi që duke shikuar historikun 
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e aktakuzave të shumta ndaj zyrtarëve komunal në sektorin e inspektimit të gjitha për bazë e 

kanë mos veprimin, i nderuar trupi gjykues para jush dëshmitari I.F., të mbajtur në seancën e dt. 

23.03.2021, ka deklaruar se në çdo takim me mua as edhe një herë nuk ka qenë i kërcënuar nga 

unë në asnjë formë e gjë sipas deklarimit të tij kanë qenë më shumë se dhjetra herë takime tona 

të përbashkëta, kjo edhe njëherë dëshmon qartazi se gjatë gjithë kohës së trajtimit të rastit jam 

munduar të kem qasje korrekte dhe profesionale ashtu siç e parasheh ligji për pozitën e drejtorit 

të inspektoratit, besoj që mjafton edhe fakti nga provat e dëshmisë të video incizimit – emisionit 

të përgatitur nga kallxo.com për gjatë viteve 2018-2019, i cili e ka vazhdua problematikën e 

krijuar në ndërtimin e qendrës tregtare “A...... Ç...” deklarimet publike të z. F..... se që nga fillimi 

i projektimit dhe ndërtimi e që janë vetët 2016-2017 aneksi shtesë pa leje i është premtuar se do 

të legalizohet me një ligj të veçantë që do të vijë pastaj duke mos precizuar kohën dhe personin 

zyrtar i cili ka bërë premtim ndaj z. F...... Për të qenë korrekt pra jush si trup gjykues asnjëherë 

nuk e kam përdorur faktin se Z. F..... është i dënuar për dëmtimin dhe heqjen e vulave zyrtare në 

aneks objektin pa leje të QT. A...... Ç... të vendosura nga zyrtarët e inspektoratit komunal të 

ndërtimit, në seancat në vazhdim i nderuar trupi gjykues ju patët mundësi ti dëgjoni të gjithë të 

akuzuarit se në asnjë formë apo mënyrë nuk kam tejkaluar kompetencat e mia duke ndërhy në 

punën e pa varur të inspektorëve me trajtimin e një rasti, të gjitha deklarimet e tyre tregojnë 

qartazi se çdo herë kam kërkuar kujdes të veçantë në trajtimin e rastit duke marr parasysh 

mundësitë e shkaktimit të dëmit apo eventualisht mundësisë për të bërë ndonjë shkelje ligjore 

apo anashkalim të ndonjë procedure, i nderuar trupi gjykues unë mendoj se të gjitha këto që i 

thash shkurtimisht janë të mjaftueshme për të marrë një vlerësim të drejtë dhe të paanshëm nga 

ju.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarës J.V., sipas autorizimit, av. A.V.,, në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se: kundër të mbrojturës time J.V., me datë 20.12.2019, prokurori i çështjes ka ushtruar 

aktakuzë pranë titullit me të cilën të mbrojturën time e ka ngarkuar se gjoja së bashku me të 

pandehurit e tjerë I.Th.,, E.M-Th.,, A.T.,, I.B., dhe Sh.K., në bashkëkryerje kanë kryer veprën 

penale të Keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 414 par. 2 lidhur me par. 1 dhe 

nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.  

Pas kthimit në plotësim dhe përmirësim të aktakuzës nga ana e Gjykatës, Prokuroria 

Themelore në Prizren me datë 16.03.2020, kishte dorëzuar aktakuzën e përmirësuar në të cilën 

përshkrimi faktik lidhur me të mbrojturën time është tejet kontradiktor.  

  

 Në përshkrim faktik lidhur me të mbrojturin time J.V., fillimisht theksohet se:  

 

 “Të akuzuarat J.V., dhe E.M-Th., në cilësinë e inspektoreve të ndërtimit duke ditur se 

nuk kanë të drejtë të bëjnë rrënimin e objektit të të dëmtuarit meqë është në kundërshtim me 

vendimin e MMPH-së të dt.27.08.2018  (e që aktakuza nuk sqaron se cili vendim i MMPH me 

çfarë numri të vendimit dhe a është i njejti vendi me vendimet të cilat më pastaj referohet në 

pjesën e fundit të përshkrimit faktik të aktakuzës A-213/18 dhe A-179/19), përveç inspektimeve 

që kanë kryer në objekt e akuzuara J.V., merr konkluzion mbi rrënimin e objektit me nr. 17-354-

20/1 me datë 15.07.2019 ndërsa e akuzuara E....... M....... Th.... në cilësinë e inspektores së 

ndërtimit merr aktvendim për rrënimin vullnetar të A...... SHPK në Prizren me nr. 17-354-20/1 

me datë 27.06.2019”.  

 Pra sipas pjesës së përshkrimit faktin ku gjoja individualizohen veprimet e J.V.,t  e njëjta 

akuzohet për faktin se në cilësinë e inspektores ka nxjerrë konkluzion për rrënimin e objektit me 

datë 15.07.2019 e që sipas Prokurorisë e njëjta këtë veprim e ka marrë duke e ditur se nuk ka të 

drejtë të bëjë rrënimin e objektit pasi që është në kundërshtim me vendimin e MMPH-së të datës 

27.08.2018.  

 Ndërsa tutje në të njëjtin përshkrim faktik të aktakuzës në pjesën e fundit theksohet se:  
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“Kështu që të akuzuarit bashkërisht me dt.19.07.2019 me pjesëmarrjen e tyre aktive realizojnë 

rrënimin e aneks objektit “A...... Q..........”  

 

- SQARIM pra përderisa në pjesën fillestare të përshkrimit faktik ngarkohet për 

nxjerrjen e konkluzionit për rrënim tani ngarkohet për pjesëmarrje aktive në rrënimin 

e aneks objektit.  

 

duke ditur se i dëmtuari ka dorëzuar ka dorëzuar aplikacionin për legalizim veprojnë në 

kundërshtim me ligjin nr. 06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje dhe atë nenet 6 dhe 11 

paragraf 6. 

 

- SQARIM (tani ngarkohet e duke ditur se i dëmtuari ka dorëzuar aplikacionin për 

legalizim ka vepruar në kundërshtim me ligjin për trajtim të ndërtimeve pa leje – 

ndërsa në fillim të përshkrimit ngarkohej se duke ditur se nuk ka të drejtë të bëj 

rrënimin pasi që është në kundërshtim me vendimin e MMPH)  

 

në kundërshtim me nenet 5,6,7 të UA nr. 06/19 të datës 12.07.2019 Ligjin për Procedurën e 

Përgjithshme Administrative 

 

- SQARIM (përshkrimi faktin nuk sqaron se në kundërshtim me cilat nenet të Ligjit 

për Procedurën e Përgjithshme Administrative por vetëm I referohet këtij ligji.  

 

si dhe vendimet e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor nr. A-213/18 si dhe A-179/19 

me të cilën janë anuluar aktvendimet e Drejtorisë së Inspektoratit Komunal të Ndërtimtarisë në 

Prizren nr. 17-35438-56-2, nr. 16-351-957-25/1. 

 

- SQARIM (tani në aktakuzë përfshihen dy vendime të MMPH të cilave u referohet 

me numër ndërsa në fillim përshkrimi i referohet vetëm një vendim të MMPH dhe 

atë me datë e që shkakton paqartësi.  

duke obliguar organet komunale të Prizrenit të veprojnë konform ligjit për trajtimin e ndërtimeve 

pa leje si dhe udhëzimeve administrative në fuqi, andaj të akuzuarit duke mos i përfillur vendimet 

e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor veprojnë në kundërshtim me ligjet në fuqi me 

ç’rast gjatë rrënimit A...... SHPK në Prizren i shkaktojnë dëm në shumë prej 69.729.66 euro”  

- SQARIM: Krejt në fund përshkrimi faktik përfundon duke theksuar se të akuzuarit 

duke mos përfillur vendimet e MMPH veprojnë në kundërshtim me ligjet në fuqi pa 

sqaruar se me cilat ligje në fuqi, pasi që në pjesën e përshkrimit faktik ku u referua 

në dispozita konkrete të Ligjit për Trajtimin e Ndërtimeve pa leje dhe UA përkatës 

përshkrimi faktik kishte të bënte me rrënimin pasi që i dëmtuari kishte aplikuar për 

legalizim dhe nuk kishte të bënte me veprimet në kundërshtim me vendimet e 

MMPH.  

   

Siç mund të vërehet qartë nga elaborimi i më lartë dhe nga vetë leximi i kujdesshëm i 

përshkrimit faktik të aktakuzës, kemi të bëjmë me një aktakuzë kontradiktore dhe të paqartë në 

kuptim të veprimeve për të cilat përgjigjet e mbrojtura ime J.V., por edhe të pandehurit e tjerë. 

Nga përshkrimi faktik vazhdon të mbetet e paqartë nëse kundërligjshmëria e veprimeve të z. 

J........ V........ pretendohet të vie si pasojë e veprimit në kundërshtim me vendimin e MMPH-së 

apo për shkak se i dëmtuari ka aplikuar për legalizim dhe gjoja pas këtij aplikimi nuk është 

dashur të vazhdohet me rrënim.  

Përkundër paqartësive të aktakuzës e të cilat e vejnë mbrojtjen në pozitë shumë të vështirë 

për shkak duhet dhënë sqarime ndaj pretendimeve jo krejtësisht të qarta, megjithatë në vijim të 
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kësaj fjale përfundimtare do të elaborojmë detajisht se cilido qoftë pretendimi i Prokurorisë në 

asnjërën nga veprimet e të mbrojturës time J.V., nuk ka elemente të kundërligjshmërisë për çka 

edhe e njëjta duhet të lirohet nga akuza.  

Nisur nga përshkrimi faktik i aktakuzës lidhur me aludimin se e mbrojtura ime ka kryer 

vepër penale me rastin e nxjerrjes së konkluzionit për rrënim fillimisht është e rëndësishme të 

sqarohet fakti se kur e ka pranuar lëndën e mbrojtura ime dhe në cilën fazë procedurale e  ka 

pranuar  Ka një tendencë nga ana e Prokurorisë që rastin ta paraqes sikur gjoja e mbrojtura ime 

e ka nxjerrë konkluzionin për rrënim në mënyrë arbitrare dhe pa përfillur asnjë procedurë. 

Megjithatë siç është argumentuar me provat materiale të administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor 

për pjesën e objektit i cili është ndërtuar duke tejkaluar lejen e ndërtimit janë ndërmarra një mori 

veprimesh procedurale nga ana e Inspektoratit duke konstatuar se investitori ka vazhduar 

punimet pa leje të ndërtimit përkundër se të njëjta i janë ndalur disa herë nga ana e inspektoratit 

duke vendosur edhe shiritat.  

Në momentin kur z. J........ V........ ka pranuar terrenin ku gjendet edhe objekti në fjalë, 

lëndën e A...... Ç... e ka gjetur në stadin ku ishte hartuar një procesverbal me datë 15.07.2019 me 

të cilin ishte konstatuar se “Në bazë të aktvendimit për rrënim vullnetar nr. 17-354-20/1, të 

dat.27.06.2019, investitori nuk ka filluar me rrënim vullnetar dhe as nuk e ka ndryshuar gjendjen 

në terren që nga hera e fundit e inspektimit, andaj në bazë të direktivave nga drejtoria do të 

vazhdojmë me procedurat tjera. Urdhri i inspektorit: Pason konkluzioni për urdhër 

ekzekutimin nga ana e drejtorisë sonë.” 

 Në këtë situatë veprimi i vetëm ligjor të cilin ka mundur ta nxjerrë znj. V........ ka qenë 

hartimi i konkluzionit për urdhër ekzekutim fazë në të cilën gjendej procedura administrative në 

këtë lëndë. Kjo pasi që nëse e mbrojturi ime do të vepronte ndryshe atëherë do të ishte në situatë 

të tejkalimit apo anashkalimit të procedurave për këtë lëndë e që do të sillte përgjegjësi penale 

për të njëjtën me interpretimin se nuk ka vepruar për të i sjellë dobi investitorit. Prandaj kur 

shqyrtohet ligjshmëria e veprimeve të mbrojturës time duhet pasur parasysh edhe stadi 

procedural në të cilin ka qenë lënda kur e njëjta i është ngarkuar znj. V.........  

 Përtej kësaj është tejet e rëndësishme të sqarohet se konkluzioni për ekzekutim i nxjerrë 

nga e mbrojtura ime është ende në fuqi dhe nuk është anuluar asnjëherë përkundër se investitori 

ka pasur të drejtën të paraqes mjete juridike ndaj të njejtit. Pra edhe sot e kësaj dite kur e 

mbrojtura ime përgjigjet penalisht për nxjerrjen e atij konkluzioni, ligjshmëria e konkluzionit 

nuk është kontestuar apo anuluar nga organi epror. Pra përkundër se kjo çështje është në thelb 

administrative dhe ligjshmëria e vendimeve potencialisht të gabuara të inspektorit duhet të 

shqyrtohet në procedurë administrative nga organi epror apo Gjykata në procedurë 

administrative, kjo asnjëherë nuk ka ndodhur. Ndërsa e mbrojtura ime përgjigjet penalisht për 

një konkluzion të cilin nuk e ka anuluar asnjë organ kompetent për të shqyrtuar ligjshmërinë e 

tij.  

 Sa i përket pretendimit të Prokurorisë se gjoja të pandehurit përfshirë edhe të mbrojturën 

time kanë vepruar në kundërshtim me ligjin për trajtimin e ndërtimeve pa leje konkretisht nenin 

6 dhe nenin 11 paragraf 6 të këtij ligji si dhe pretendimin se kanë vepruar në kundërshtim me 

nenet 5,6 dhe 7 të UA nr. 06/19 ky pretendim është tërësisht i pabazuar. Është me rëndësi të 

theksohet se nenit 11 paragraf 6 i Ligjit parasheh si vijon.  

 “6 Organi kompetent nuk do të rrënojë ndërtimin nëse aplikacioni për legalizim ose 

ankesa është në pritje, ose nëse ndërtimi është përfshirë në listën e pritjes.” 

Pra dispozita ligjore në të cilën referohet Prokuroria parasheh se: nuk do të rrënohet 

ndërtimi nëse aplikacioni për legalizim në pritje ose në është përfshirë në listën e pritjes. Me 

provat e administruara pranë kësaj Gjykate është dëshmuar se në ditën kritike me datë 

19.07.2019 kur të pandehurit kanë dal në terren për ekzekutimin e konkluzionit për rrënim, në 

këtë ditë kanë pranuar nga Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapsinor Njoftimin me nr. 

04-351/02-0103237.  
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Në këtë njoftim në paragrafin e tretë Drejtoria e Urbanizmit thekson: Gjithashtu sipas 

udhëzimit të lartcekur kërkesa për legalizim e bërë përmes aplikacionit nuk është plotësuar sipas 

kërkesave të këtij udhëzimi, përkatësisht nenit 11, nenit 12 paragraf 1 dhe si e tillë nuk mund 

të shqyrtohet.  

Ndërsa në fund të njoftimit theksohet se: për arsyet e lartcekura aplikacioni juaj 

konsiderohet i mangët dhe duhet të ripërsëritet pas hapjes së thirrjes.  

Pra drejtoria e Urbanizmit përmes njoftimit në fjalë ka sqaruar se aplikimi i bërë nga 

investitori me datë 18.07.2019 nuk mund të shqyrtohet dhe se ky aplikim duhet të ripërsëritet 

pas hapjes së thirrjes. Tani nëse i kthehemi edhe njëherë dispozitës së nenit 11 paragraf 6 të Ligjit 

për trajtimin e ndërtimeve pa leje, i ky nen parasheh se “Organi kompetent nuk do të rrënojë 

ndërtimin nëse aplikacioni për legalizim ose ankesa është në pritje, ose nëse ndërtimi është 

përfshirë në listën e pritjes.” 
Në rastin konkret ndërtimi në fjale as nuk ishte përfshirë në listën e pritjes por as nuk 

kishte aplikacion për legalizim në pritje. Kjo pasi që drejtoria kompetente për ta shqyrtuar 

aplikimin për legalizim – drejtoria e urbanizmit me njoftim me shkrim kishte sqaruar se aplikimi 

i datës 18.07.2019 nuk mund të shqyrtohej dhe se aplikimi duhet të ripërsëritej.  

Në rrethana të tilla nuk bëhet fjalë për asnjë shkelje ligjore nga të pandehurit pasi që të 

njejtit në ditën kritike kanë pasur këtë njoftim para vetes nga i cili rrjedh se nuk ka asnjë kërkesë 

në pritje për legalizim.  

Ndërsa sa i përket dispozitave të Udhëzimit Administrativ të njëjtat rregullojnë vetëm 

procedurën për aplikimin dhe shqyrtimit të dokumentacioni për legalizim dhe nuk kanë fare 

lidhshmëri me drejtorin e Inspekcionit ku ka punuar e mbrojtura ime por kanë të bëjnë me 

procesin e legalizimit që udhëhiqet pranë Drejtorisë së Urbanizmit. Në këtë drejtim e mbrojtura 

ime as nuk ka pas mundësi të veproj në kundërshtim me dispozitat e cekura të Udhëzimit 

Administrativ pasi që nuk ka qenë kompetente për zbatimin e tyre fare.  

Vepra penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 414 i KPK-së e cila 

i vihet në barrë të mbrojturës time J.V., mund të kryhet vetëm me dashje direkte. Në kuptim të 

nenit 21 par.2 të KPK-së personi vepron me dashje direkte kur është i vetëdijshëm për veprën e 

vet dhe e dëshiron kryerjen e saj. Prokuroria pretendon se e mbrojturi iem në cilësinë e personit 

zyrtar ka tejkaluar kompetencat e saja me qëllim të shkaktimit të dëmit të dëmtuarit A...... Shpk. 

Elementi i dashjes direkte në plotësimin e figurës së veprës penale në rastin konkret është i 

domosdoshëm ndërsa prokuroria përveç që nuk ka arritur me asnjë provë të vetme të argumentoj 

se e mbrojtura ime ka pasur dashje gjatë veprimeve të saj në rastin konkret, me provat e 

administruara është dëshmuar e kundërta respektivisht se nuk ka pasur asnjë dashje për shkaktim 

të dëmit ndaj askujt.  

Të njejtit para se të vazhdojnë me rrënimin disa herë i kanë ndaluar punimet investitorit 

por i njëjti ka vazhduar me punime përkundër ndalesës dhe vendosjes së shiritave. Përtej kësaj 

investitori i është kërkuar rrënimi vullnetar me të cilin i njejti edhe është pajtuar. Por që më vonë 

këtë rrënim nuk e ka zbatuar. Madje edhe pas konstatimit në procesverbalin e datës 15.07.2019 

se rrënimi vullnetar nuk është bërë dhe se pason konkluzioni për rrënim me forcë, kur e mbrojtura 

ime ka nxjerrën konkluzionin të njëjtin e ka nxjerrë që rrënimi me forcë të filloj me datë 

19.07.2019 pra pas disa ditësh dhe jo menjëherë. Në rrethana të tilla cila është dashja e të 

pandehurve për të i shkaktuar dëm. Nga provat e administruara kuptohet qartë se për muaj të tërë 

investitori ka vazhduar me punime përtej leje së ndërtimit dhe se Inspektorati i Komunës së 

Prizrenit për muaj të tërë ka konstatuar këtë gjendje e ka obliguar të i ndaloj punimet por 

investitori nuk ka respektuar vendimet e Inspektoratit dhe ka vazhduar me punime.  

Pra për muaj të tërë investitori nuk ka përfillur inspektoratin dhe legjislacionin e 

aplikueshëm. Ndërsa inspektorët kanë reaguar në rastin konkret në bazë të dispozitave ligjore 

për të bërë rrënimin me forcë të pjesës së ndërtuar pa leje ndërtimit nga investitori vetëm pasi që 

janë shterur të gjitha mundësitë tjera ligjore. Në këtë drejtim nuk ka asnjë element të dashjes tek 
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asnjë nga të pandehurit e në veçanti tek e mbrojtura ime J.V.,. Qëllimi i vetëm ka qenë zbatimi i 

ligjshmërisë pasi që ndërtimit ishte bërë në pjesë që ishte planifikuar të jetë rrugë publike për të 

cilën kishte pasur edhe peticion nga qytetarët e asaj pjese. 

Madje vetë Prokuroria në aktakuzën e ngritur është kontradiktore sa i përket dashjes së 

të pandehurve në këtë procedurë. Kjo për faktin se Prokuroria në njërën anë akuzon të gjithë të 

pandehurit përfshirë edhe z. J.V., se ka tejkaluar kompetencat me qëllim të shkaktimit të dëmit 

ndaj A...... Shpk, ndërsa në anën tjetër në këtë aktakuzë ka përfshirë edhe përfaqësuesin e zyrës 

ligjore z. Sh.K., me arsyetimin se i njejti ka deklaruar se rrënimi mund të bëhet dhe nuk është në 

kundërshtim me ligjin për trajtimin e ndërtimeve pa leje. Pra në njërën anë akuzon juristin se ka 

deklaruar që rrënimi mund të bëhet dhe nuk është në kundërshtim me ligjin ndërsa në anën tjetër 

akuzon inspektorët përse kanë vepruar në kundërshtim me ligjin.  

Kjo sqaron kundërthënien e plotë të aktakuzës në përmbajtjen e saj. Pasi që nëse 

inspektorët të cilët nuk janë jurist janë këshilluar nga zyra ligjore se rrënimi mund të bëhet dhe 

nuk është në kundërshtim me ligjin atëherë cila është dashja e inspektorëve në rastin konkret. 

Nëse kanë vepruar sipas interpretimit të dhënë nga zyra ligjore atëherë cila është dashja për të 

shkaktuar dëm palës së dëmtuar. Në anën tjetër nëse juristi ka dhënë mendimin e tij profesional 

siç pretendon Prokuroria se nuk ka pagesë ligjore për të vazhduar me rrënimin – e që për 

vlerësimin e mbrojtjes është mendim juridik i saktë, atëherë cila na qenka dashja e këtu juristit 

për të shkaktuar dëmin. Aq më tepër kur i njejti asnjëherë nuk më parë nuk është marrë me këtë 

lëndë dhe ka shkuar në ditën kritike në vendin e ngjarjes pasi që është informuar vetëm disa 

minuta më parë. Çfarë dashje paska pasur ky jurist për të shkaktuar dëm e çfarë dashje paskan 

pasur inspektorët për të shkaktuar dëm nëse nga terreni kanë kërkuar nga zyra ligjore mbështetje 

dhe zyra ligjore e ka dërguar këtu z. Sh.K., për të dhënë mbështetje ligjore.  

Sa i përket vendimeve të Ministrisë dhe Planifikimit Hapsinor për të cilat Prokuroria 

pretendon se e mbrojtura ime ka vepruar në kundërshtim me këto vendime duke kryer kështu 

vepër penale është e rëndësishme të sqarohet përmbajtja e tyre dhe efekti ligjor i tyre. Prokuroria 

pretendon se është vepruar në kundërshtim me dy vendime të MMPH-së dhe atë vendimin A-

213/18 dhe vendimin A-179/19. Fillimisht është e domosdoshme të sqarojmë se vendimi A-

179/19 është nxjerrë me datë 01.08.2019 e që është pas kohës kur pretendohet se është kryer 

vepra penale nga e mbrojtura ime. Çka sqaron se Prokuroria i ngarkon të pandehurit se kanë 

vepruar në kundërshtim me vendim të MMPH-së, i cili nuk ka ekzistuar në kohën kur 

pretendohet se është kryer vepra penale. Kjo me të vërtetë që është shqetësuese për nga aspekti 

i përmbajtjes së aktakuzës dhe faktit se me çka duhet të përballet mbrojtja në këtë rast.  

Vetëm për faktin se Prokuroria ka gjetur një vendim i cili i shkon në “favor” aktit akuzues 

i ngarkon të pandehurit se kanë vepruar në kundërshtim me atë vendim përkundër se ai vendim 

nuk ka ekzistuar fare në atë kohë. 

Ndërsa sa i përket vendimit nr. A-213/18 të MMPH-së është e rëndësishme që ky vendim 

të lexohet drejtë dhe të kuptohet përmbajtja dhe pasojat juridike të tij. Në dispozitivin e këtij 

vendimi shënon:  

I. Aprovohet ankesa si e bazuar e investitorit A...... Ç... Shpk.  

II. Anulohet vendimi nr. 17-354-38-56-2 datë 31.07.2018 i Drejtorisë së 

Inspekcioneve – Inspektorati Komunal i Ndërtimtarisë, Komuna Prizren.  

III. Detyrohen Organet Komunale të Prizrenit, të veprojnë konform Ligjit nr. 06/L-

024 për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje, për tejkalimet në objekt.  

 

Pra ky vendim ka aprovuar ankesën e investitorit dhe në pikën II të tij anulon një vendim 

të Drejtorisë së Inspekcioneve të vitit 2018 për rrënim vullnetar të objektit. Pra pasoja juridike e 

këtij vendimi është anulimi i vendimit për rrënim vullnetar të nxjerrë me datë 31.07.2018. 

Megjithatë të pandehurit në ditën kritike nuk kanë vepruar në bazë të vendimit për rrënim 

vullnetar të anuluar me vendimin e lartcekur të MMPH-së. Siç është provuar edhe me provat 
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materiale të administruara gjatë gjykimit, pas vendimit në fjalë të MMPH-së, investitori ka 

vazhduar me punime në objekt dhe atë pa pasur leje ndërtimit dha pa u pajisur me leje për 

legalizim në kuptim të nenit 15 të Ligjit për Trajtimin e Ndërtimeve pa leje. Pra investitori e ka 

ndryshuar gjendjen faktike në terren pas vendimit të MMPH-së dhe kjo në kuptimin juridik 

nënkupton se ka prova të reja apo rrethana të reja për të cilat duhet të nxjerrët vendim nga organi 

kompetent. Në këtë drejtim inspektorati ka nxjerrë vendimin për rrënim vullnetar ndaj investitorit 

pasi që i njëjti ka vazhduar me punime në objekt pa u pajisur me leje për legalizim. Pra është 

absurd interpretimi i Prokurorisë se MMPH ka vendosur njëherë të anuloj vendimin për rrenim 

vullnetar në vitin 2018 tani Investitori ka të drejtë të punoj në objekt pa kufizim ndërsa 

Inspektorati nuk ka të drejtë të ndërmarrë veprime. Duhet kuptuar se në ditën kritike nuk kanë 

ekzistuar rrethanat e njëjta faktike – pra gjendja në terren e objektit nuk ka qenë identike me 

kohën kur është nxjerrë vendimi i MMPH. Prandaj nuk mund të qëndroj interpretimi se MMPH 

ka vendosur njëherë për këtë çështje.  

Tutje sqarojmë se pika III e vendimit të MMPH, detyron organet komunale të Prizrenit 

të veprojnë konform ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje. Megjithatë duhet kuptuar dy çështje 

esenciale lidhur me këtë pikë. Fillimisht se nuk është kompetencë e Drejtorisë së Inspektorateve 

që të zbatojë ligjin për trajtimin e ndërtimeve pa leje por është Drejtoria e Urbanizmit ajo e cila 

lëshon lejet e legalizimit në përputhje me këtë ligj. Çështja e dytë që duhet pasur të qartë është 

se edhe drejtoria e urbanizmit nuk vepron ex oficio për të lëshuar leje për legalizim për objekte, 

pra kjo drejtori nuk del në terren për të i pajisur objektet me leje për legalizim. Por është detyrë 

e palëve që të aplikojnë për leje legalizim pranë Drejtorisë së Urbanizmit e cila më pastaj 

aplikimet të cilat i plotësojnë kushtet ligjore i pajisë me leje për legalizim.  

E që në rastin konkret nuk ka ndodhur, por investitori ka vazhduar me punime pa u pajisur 

me leje për legalizim. Ndërsa sa i përket përmbajtjes së arsyetimit të vendimit duhet theksuar se 

arsyetimi nuk prodhon pasoja juridike por vetëm dispozitivi. Në këtë drejtim rrjedh se vendim i 

MMPH nuk e sjellë para përgjegjësisë penale asnjë nga të pandehurit në këtë procedurë e aq më 

pak z. J........ V......... 

Për fund theksojmë se me asnjë provë të administruar gjatë gjykimit Prokuroria nuk ka 

arritur të vërtetoj fajësinë e të mbrojturës time, përkundër me provat e administruara është 

vërtetuar se e njëjta ka vepruar në tërësi në përputhje me dispozitat e aplikueshme ligjore, për 

çka vlerësojmë se Gjykata duhet të njëjtën ta liroj nga përgjegjësia penale në kuptim të nenit 364 

par. 1.1 i Kodit të Procedurës Penale të Kosovës.   

 

E akuzuara J.V.,, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: e mbështes në tërësi fjalën 

përfundimtare të paraqitur nga mbrojtësi im dhe nuk kam tjetër për të shtuar.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarës E.M-Th., sipas autorizimit, av. V.H.,, në fjalën përfundimtare 

deklaroi se: Pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, ku u administruan të gjitha provat personale dhe 

materiale të propozuara nga Prokuroria në Aktakuzë, si dhe pas paraqitjes së mbrojtjes nga e 

mbrojtura ime, mbrojtja vlerëson se me asnjë fakt të vetëm, nuk është provuar se e mbrojtura 

ime, e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. Në veprimet e saj nuk manifestohen 

elementet qenësore që përbëjnë figurën e veprës penale për të cilën akuzohet, sepse nga gjendja 

e vërtetuar e fakteve nuk de se ekzistojnë as prova të drejtpërdrejta, por as të tërthorta, të cilat do 

të tregonin se e mbrojtura ime, znj. E....... M....... Th.... e ka kryer veprën penale të përshkruar në 

dispozitiv të Aktakuzës. Nga gjendja e provave nuk del se ajo kishte ndërmarr çfarëdo veprimi 

të drejtpërdrejte apo të tërthortë me qëllim të kryerjes së kësaj vepre penale.  

Të drejtat themelore siç janë: prezumimi i pafajësisë dhe barra e provimit, janë të 

artikuluara në të gjitha konventat kryesore ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut dhe janë të 

mëshiruara edhe në Nenin 3 të KPPRK-së, (Prezumimi i pafajësisë së të pandehurit dhe in dubio 
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pro reo) dhe në nenin 7, par. 1 të KPPRK-së (Detyrimi i përgjithshëm për vërtetimin e plotë dhe 

të saktë të fakteve) , e që nënkuptojnë:  

 a). Se barra e të provuarit se i akuzuari është fajtor për krimet për të cilat akuzohet, i 

përket gjithnjë prokurorisë,  

 b). Se i akuzuari nuk është i detyruar të provojë pafajësinë e tij dhe  

 c). Me qëllim që i akuzuari të gjendet fajtor për krimet që i ngarkohen, gjykata duhet të 

gjej se akuzat e ngritura nga prokuroria janë provuar nga prokuroria përtej dyshimit të bazuar 

mirë1 

 Mbrojtja beson se gjatë shqyrtimit gjyqësor u vërtetuar se Prokurori i Shtetit, dëshmitë 

dhe provat i ka vlerësuar gA......misht dhe në mënyrë jo të plotë, duke i vlerësuar vetëm ato prova 

dhe fakte për të cilat ka besuar se shkojnë në favor të aktakuzës, edhe pse mbrojtja beson se 

prova dhe fakte të tilla nuk ka dhe nuk ka pasur kundër të mbrojturës sime znj. E....... M....... – 

Th...., e jo edhe ato që shkojnë në favor të mbrojtjes.  

 Kësisoj, ashku, e as dëshmitari – i dëmtuari, në deklaratat e tij të dhëna në procedurën 

paraprake, por as në shqyrtimin gjyqësor nuk i kanë vërtetuar pretendimet e Prokurorisë të 

paraqitura në Aktakuzë dhe kjo nuk është vërtetuar as me provat materiale të grumbulluara gjatë 

fazës së procedurës paraprake (hetimit), por as me provat e administruara gjatë shqyrtimit 

gjyqësor.  

 Sa i përket raportit të ekspertit të ndërtimtarisë duhet theksuar se i njëjti vetëm ka 

vlerësuar dëmin e shkaktuar në objektin e A...... Ç..... dhe se me të nuk mund të arrihet deri te 

përfundimet e duhura lidhur me elementet e duhura të cilat janë të domosdoshme për të 

përcaktuar fajësinë dhe se me këtë raport, në asnjë mënyrë nuk konstatohet ndërlidhja e 

mundshme e veprimeve tët mundshme të së mbrojturës sime me dëmin e pretenduar.  

 Vlen të përmendet edhe fakti se as nga këtu i dëmtuari, pra kompania A...... Ç..., nuk 

kanë iniciuar rast as në polici e as në prokurori ndaj të mbrojturës sime znj. E....... M....... – Th...., 

siç kanë bërë ndaj të tjerëve, duke mos e parë atë si kryese potenciale të veprës penale që i vihet 

në barrë më vonë nga Prokurori i Shtetit.  

 Me aktakuzën e Prokurorisë Themelore në Prizren – Departamenti për Krime të Rënda, 

PP/I.nr.113/19, të dt.16.03.2020, e pandehura E....... M....... – Th.... është akuzuar për veprën 

penale, keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, nga neni 414 paragraf 2-1 lidhur me nenin 

31 të KP-së.  

 Që nga fillimi si në mbrojtje, kemi konsideruar se aktakuza PP/I.nr.113/19, e datës 

16.03.2020, e ngritur kundër të mbrojturës sime, lidhur me dyshimin e bazuar të pretenduar nga 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti për Krime të Rënda, se e mbrojtura ime E....... 

M....... – Th...., në cilësinë e inspektores së ndërtimit merr aktvendim për rrënimin vullnetar të 

“A......” SHPK në Prizren me nr.17-354-20/1, me datë 27.06.2019, dhe se gjoja me këto veprime 

të së mbrojturës sime janë manifestuar veprimet inkriminuese të veprës penale, keqpërdorimi i 

pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 415 par. 2-1 lidhur me nenin 31 të KP-së, nuk është 

mbështetur në prova dhe fakte të qëndrueshme, që e pandehura të shpallet penalisht përgjegjëse 

dhe se kjo tashmë është vërtetuar edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, pas administrimit të të gjitha 

provave.  

 E mbrojtura ime E.M-Th.,, në pajtim me ligjin dhe detyrën zyrtare ka nxjerrë aktvendim 

për rrënim vullnetar me nr. 17-354-20/1, me datë 27.06.2019, (Akti i fundit i saj lidhur me këtë 

çështje), ndërsa kompania “A......” SHPK ka aplikuar për legalizim me datën 15.07.2019, pra 18 

ditë pasi e mbrojtura ime e ka nxjerrë aktvendimin për rrënim vullnetar.  

 Siç shihet, në kohën kur e mbrojtura ime e ka nxjerrë aktvendimin për rrënim vullnetar, 

nuk ka pasur fare aplikim për legalizim nga kompania A...... dhe se me këtë aktvendim nuk i 

është shkaktuar asnjë dëm kompanisë “A......” SHPK, pra nuk ka pasur rrenim të objektit.  

 Të gjitha inspektimet dhe vendimet që i ka nxjerrë inspektorja, e mbrojtura ime E.M-

Th.,, janë  para se kompania “A......” të aplikojë për legalizim, para se të nxjerrët konkluzioni për 
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rrënim dhe para se të kryhet inspektimi nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor. 

Ndërsa lidhur me pretendimet e prokurorit të shtetit se kinse nuk është respektuar vendimi i 

MMPH me nr. A-213/18, i dt.27.08.2018, i cili bazohet në Ligjin për trajtimin e ndërtimeve pa 

leje nr. 06/L-024, në vazhdim paraqesin kronologjinë e miratimit të këtij ligji:  

 

- Miratimi I ligjit nr. 06/L-024, është bërë me datën 23 korrik 2018 

- Shpallur me dekret me dt.08gusht 2018 

- Botimi në gazetën zyrtare me dt.20 gusht 2018 

- Pritja 15 ditë (pas publikimit në GZ) për të hyrë në fuqi 

- Hyrja në fuqi me datë 05 shtator 2018.  

 

Vërejtje: vendimi i MMPH me nr. A-213/18, i dt. 27.08.2018, është bazuar në Ligjin me 

nr. 06/L-024, i cili nuk ka qenë në fuqi në kohën e nxjerrjes së këtij vendimi.  

 Siç shihet në shkresat e lëndës, me asnjë nga  procesverbalet dhe aktet tjera të nxjerra dhe 

nënshkruara nga e mbrojtura ime E.M-Th.,, kompani “A......” nuk është dëmtuar fare dhe përveç 

se kjo shihet edhe nga provat tjera që gjende në lëndë, pafajësinë e saj e konfirmon edhe fakti që 

kompani “A......” e cila në këtë çështje ka statusin e të dëmtuarës, në kallximin penal drejtuar 

prokurorisë me dt.22.07.2019 (pas rrënimit të objektit), nuk ka konsideruar se E.M-Th., i ka 

shkaktuar dëm atij dhe nuk e ka përfshirë atë në kallximin penale që e ka parashtruar për zyrtarë 

tjerë që sipas tij kanë qenë përgjegjës.  

 Në të gjitha veprimet e të mbrojturës sime në rastin konkret, derisa ajo ka qenë e ngarkuar 

me rastin, nuk është plotësuar elementi konstituiv i figurës së veprës penale të keqpërdorimit të 

pozitës apo autoritetit zyrtar, nga neni 414 paragraf 2 lidhur me paragraf 1 dhe nenin 31 të KPRK-

së, pra nuk është provuar në asnjë mënyrë dhe me asnjë fakt se e mbrojtura ime ka ndërmarr 

veprime me qëllim të caktuar dhe me dashje direkte, për ti shkaktuar dëm tjetrit, në kë rast të 

dëmtuarit z.  I.F., si pronar i kompanisë “A...... Ç...”.  

 Duke e pasur parasysh që vepra penale e keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, 

kryhet vetëm me dashje direkte, konsiderojmë që prokurori i shtetit në aktin akuzues me të cilin 

e ngarkon të mbrojturën tim me veprën penale në fjalë, pa asnjë fakt të vetëm e ndërlidh atë me 

veprimet e ndërmarra duke e dhënë vetëm një përshkrim të përgjithshëm dhe duke u bazuar në 

faktin se e mbrojtura ime ka qenë inspektore e ngarkuar me këtë rast në një periudhë të 

mëhershme, pra para datës së rrënimit të pjesës së objektit, pra prokurori i shtetit përveç se nuk 

ka ofruar prova sa i përket lidhjes shkakore (kauzale) në mes të këtyre provave dhe veprimeve 

të dyshuara inkriminuese (actus rea) të znj. E.M-Th.,, ai nuk e ka vërtetuar në asnjë moment, apo 

së paku ka mangësi të mëdha në definimin e dashjes përkatësisht qëllimit të mbrojturës sime për 

kryerjen e kësaj vepre penale e cila në fakt paraqet elementin konstituiv të veprës penale të 

keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar.  

 Përveç që e mbrojtura ime, nuk ak të bëjë fare me veprimet me të cilat është shkaktuar 

dëmi në objektin e “A...... Ç......”, pavarësisht se si vlerësohen nga gjykata ato veprime, të 

ligjshme apo të pa ligjshme, përveç tjerash, fakt i pakontestueshëm që e vërteton se e mbrojtura 

ime dhe në kohën sa e ka pasur të ngarkuar çështjen e “A...... Ç.........” ka qenë e kujdesshme dhe 

e interesuar që çdo hap dhe veprim i saj të jetë në përputhej të plotë me ligjin, është edhe fakti i 

shkresave të saj zyrtare drejtuar zyrës ligjore të Komunës dhe personave tjerë zyrtarë (emailit e 

E.M-Th.,t, dt.24.06.2019 dhe 09.04.2019 drejtuar zyrtarëve ligjor të Komunës dhe eprorëve të 

saj), shkresa të administruara edhe si prova në këtë çështje, e që konfirmojnë dhe vërtetojnë 

faktin se e mbrojtura ime në asnjë moment nuk ka pasur qëllim e assesi dashja as direkte e as 

indirekte që të dëmtojë dikend e në rastin konkret “A...... Ç.........”.  

 Përkundrazi, asaj i është shkaktuar shumë stres edhe ofendime nga zyrtar të ndryshëm të 

komunës, pikërisht lidhur me vendosmërinë e saj që të jetë e kujdesshme në çdo hap për tu 

siguruar se nuk po e shkel ligjin, dhe pikërisht për këtë kujdes, ajo cilësohet në njëfarë mënyrë 
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se i papërshtatshme për këtë lëndë duke iu marr udhëheqja e aksionit dhe duke e cilësuar si shumë 

të afërt me palën tjetër (A...... Ç.........), konkretisht se gjoja “ka kontakt me palën më tepër se sa 

që duhet” (shih: faqe 4, paragrafi i parë rreshti i nëntë dhe i dhjetë, i procesverbalit mbi marrjen 

e deklaratës së të pandehurit në procedurën paraprake, dt.14.08.2019).  

 Prokurori i Shtetit në Prokurorinë Themelore në Prizren – Departamenti i Krimeve të 

Rënda, aktakuzën e mbështet në provat materiale të bashkangjitur Aktakuzës. Mbrojtja e znj. 

E.M-Th.,, vlerëso nëse aktakuza është ndërtuar në kundërshtim me dispozitat e Nenit 241, 

paragraf 1.4 dhe 1.7 të KPPRK-së. Prokuroria e Shtetit nuk ka dhënë shpjegimin e arsyeve për 

ngritjen e aktakuzës së cilës i mungojnë referenca të qarta të provave në lidhje me faktet 

vendimtare. Në fakt, Prokuroria e Shtetit fare nuk ka dhënë shpjegime dhe vlerësime të provave 

dhe fakteve, me të cilat pretendon ta ngarkojë të mbrojturën time, përveç një përshkrimi të 

shkurtër të situatës së përgjithshme lidhur me rastin, duke e lidhur padrejtësisht atë me veprimet 

e pretenduara nga Prokurori i shtetit që sipas tij kanë shkaktuar dëm tek kompania e A...... Ç....., 

e që në kohën kur kanë ndodhur ato veprime e të cilat sipas Prokurorisë kanë shkaktuar dëm, e 

mbrojtura ime as që ka qenë e ngarkuar me rastin konkret dhe se nuk ka qenë e ngarkuar fare me 

atë terren. Pra prokurori i shtetit, në mënyrë të përgjithësuar vetëm ka bërë përshkrimin e provave 

materiale të propozuara në Aktakuzë, pa dhënë asnjë vlerësim të vetin lidhur me ato prova dhe 

lidhjen shkakore (kauzale) në mes të këtyre provave dhe veprimeve të dyshuara inkriminuese 

(actus rea) të znj. E.M-Th.,.  

 Prokuroria nuk ka dhënë asnjë vlerësim të vetin lidhur me besueshmërinë ose mos-

besueshmërinë e dëshmive e poashtu nuk ka dhënë asnjë vlerësim të vetin as lidhur me provat 

materiale në të cilat e ka mbështet aktakuzën.  

 Deklaratat e të pandehurës znj. E.M-Th.,, në të gjitha fazat, e po ashtu edhe në mbrojtjen 

e saj, janë të besueshme dhe të sinqerta, sepse ato përputhen në tërësi njëra me tjetrën si dhe me 

provat tjera materiale të administruara dhe se kjo e vërteton në mënyrë të pakontestueshme 

pafajësinë e saj, ndërsa Prokurori i Shtetit nuk ka paraqitur asnjë provë të vetme me të cilën 

kishte për ta vërtetuar të kundërtën.  

 Në bazë të deklaratave dhe mbrojtjes së vet të të mbrojturës sime por edhe në bazë të 

provave tjera personale e materiale, nuk është kontestues fakti se në objektin e A...... Ç..... ka 

ndodhur një rrënim dhe se ai rrënim ka kosto financiare të caktuar, por kontestuese ka qenë fakti 

se ky rrënim a është bërë sipas procedurave ligjore dhe se e kujt ishte përgjegjësi në rastin 

konkret, gjë të Prokurori i shtetit nuk ka arritur që të argumentojë dhe të bëjë lidhjen shkakore 

(kauzale) në mes të provave të mundshme dhe veprimeve të dyshuara inkriminuese (actus rea) 

të znj. E.M-Th.,.  

 Mbrojtja vlerëson se Prokuroria e Shtetit, me asnjë provë të vetme nuk i ka vërtetuar 

faktet se e mbrojtura ime e ka kryer veprën penale ashtu siç gA......misht pretendohet në 

dispozitiv të Aktakuzës, dhe rrjedhimisht del se kjo nuk është penalisht përgjegjës për veprën 

penale që i vihet në barrë me Aktakuzë.  

 Mbrojtja vlerëson se Prokuroria e Shtetit pa dhënë shpjegimin e arsyeve për ngritjen e 

aktakuzës, pa referenca të qarta në provat që vërtetojnë faktet kryesore, pa e vlerësuar fare 

besueshmërinë ose jo të deklaratave apo provave, gabimisht, i ka marr si të vërtetuara vetëm ato 

prova të cilat ka besuar se shkojnë në favor të aktakuzës, edhe pse prova të tilla, në raport me 

znj. E.M-Th., nuk ekzistojnë, e jo edhe ato që shkojnë në favor të mbrojtjes.  

 E mbrojtura ime, znj. E.M-Th.,, është ngarkuar me rastin e “A...... Ç........”, nga data 

25.01.2019.  

 Me datë 10.04.2019, ka nxjerrë aktvendimin me nr. 17-354-20, me të cilin aktvendim, 

urdhërohet ndërprerja e punimeve.  

 Me datë 27.06.2019, ka nxjerrë aktvendim me nr.17-354-20/1, për rrënim vullnetar.  

 Pra, e mbrojtura ime ka qenë e ngarkuar me rastin e A...... Ç.... prej datës 25.01.2019 e 

deri me datë 27.06.2019, kur edhe e ka nxjerrë aktin e fundit lidhur me këtë rast, përkatësisht 
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deri më datë 15.07.2919, paradite, kur e ka pasur edhe një vizitë tek objekti i A...... Ç..... ku është 

hartuar vetëm një procesverbal (ora 11:20 paradite) dhe se pastaj i është marrë tereni i inspektimit 

dhe rasti i A...... Ç..... i është ndarë një inspektori tjetër. Pra gjatë gjithë kësaj periudhe, sa ka 

qenë përgjegjëse e mbrojtura ime, nuk iu është shkaktuar asnjë dëm A...... Ç....., konkretisht 

konkluzioni për rrënim të dhunshëm me nr. 17-354-20/1, datë 15.07.2019, nuk është nxjerrë nga 

e mbrojtura ime sepse edhe nuk ka qenë më e ngarkuar me rastin. Kjo vërtetohet edhe nga 

konkluzioni për rrënim të dhunshëm me nr. 17-354-20/1, datë 15.07.2019, e administruar si 

provë në këtë çështje.  

 Kjo konfirmohet po ashtu edhe nga dhënia e mbrojtjes së të mbrojturës sime znj. E.M-

Th., (faqe 3, paragraf 7,8,9, procesverbali dt.04.03.2022) ku në pyetjen e prokurorit të shtetit 

deklaron si më poshtë:  

 

Prokurori i shtetit – a është e vërtetë që prej dt.15.07.2019, rasti është marr nga ju si 

punuese e çështjes në objektin A...... Ç...?  

 E pandehura deklaron: po,  

 Prokurori i shtetit – a është dorëzuar rasti koordinatores në Drejtorinë e Inspektoratit në 

Komunën e Prizrenit, inspektores J.V.,? 

 E pandehura deklaron: po,  

 Prokurori i shtetit: konkluzionin përfundimtar për rrënim të objektit e ka sjellur J.V.,, a 

keni njohuri a jo? 

 E pandehura deklaron: po,  

  

 Kjo konfirmohet po ashtu edhe nga dhënia e mbrojtjes së të pandehurës Znj. J.V., (faqe 

11, paragraf 5 dhe 6, procesverbali dt.28.02.2022) ku në pyetjen e kryetares së trupit gjykues, 

znj. J.V., deklaron si më poshtë: 

 

 Kryetari i trupit gjykues: deklaruat që me datë 15.07.2019, inspektorja paraprake ka qenë 

në terren ka hartuar në procesverbal në ora 11:20 minuta, ndërsa në orët e pasdites të po të njëjtës 

datë j keni nxjerrë një konkluzion për rrënim të prerë, pyetja ime është a ka qenë dashtë 

konkluzionin ta nxjerrni ju apo inspektorja që ka qenë të terren, si kaloj k jo lëndë tek ju brenda 

pak orësh?   

 E pandehura deklaron: “se në orët e pasdites, pas pauzës mua më është ndarë ai teren nga 

drejtori në atë kohë i inspektorateve dhe të gjitha lëndët që janë pjesë e atij tereni me automatizëm 

më takojnë mua, sepse tani më është pjesë e terrenit tim, nuk është në kompetencën time të bëhet 

ndarja e terreneve”. Mbyllet citati.  

 Sa i përket pjesës së procesverbalit të inspektimit të datë 15.07.2019, në pjesën ku 

përmendet “urdhëri” e të cilës pjesë i është referuar edhe një e pandehur tjetër në këtë çështje 

gjatë dhënies së mbrojtjes së saj, unë si avokat mbrojtës i znj. E.M-Th.,, pasi ia kam dhënë asaj 

në shikim këtë procesverbal, dhe në pyetjen time për znj. E....... M....... Th.... se “në pjesën e 

urdhërit çka nënkupton ajo pjesë”? e mbrojtura ime znj. E.M-Th., përgjigjet – sqaron: “në bazë 

të kësaj çka po shoh në procesverbalin e datës 15.07.2019, është cekur komplet situata e 

inspektimit për objektin A...... Ç... dhe si urdhër në fund të procesit, investitorit me një mënyrë i 

është bërë njoftimi i fundit që pason konkluzioni për ekzekutim të dhunshëm nga ana e Drejtorisë 

së Inspektimeve”. (faqe 13, paragraf 7, procesverbali i shqyrtimit gjyqësor i dt.28.02.2022). Pra 

këtu nuk kemi të bëjmë me kurrfarë urdhëri për veprim për inspektorin e ardhshëm të lëndës, por 

është vetëm njoftim për investitorin, sepse procesverbali nuk është akt administrativ.  

 Gjatë tërë periudhës deri sa e mbrojtura ime znj. E.M-Th., ka qenë e ngarkuar me rastin 

e A...... Ç....., kompanisë nuk iu është shkaktuar asnjë dëm. Ndërsa sa i përket daljes në vend 

ngjarjes ditën e fillimit të rrënimit, e mbrojtura përveç deklarimeve në fazat e mëhershme, edhe 

në mbrojtjen e saj ka deklaruar se “në Drejtorinë e Inspektorateve dhe në secilin ekzekutim që 
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bëhet tek ne, si rregull të punës e kemi që shkojmë gjithë stafi në asistim, po kam qenë edhe unë 

më datë 19.07.2019, përderisa kemi qenë si staf ose ekipe asistuese, unë nuk kam qëndruar deri 

në fund të ekzekutimit, gjë që i bie se ekzekutimi ka vazhduar edhe pas orës 16:oo, gjithashtu 

edhe ditën tjetër kur ka vazhduar ekzekutimi, unë nuk kam marrë pjesë” (faqe 14, paragraf 4, 

procesverbali i shqyrtimit gjyqësor, dt.28.02.2022.  

 Dyshimi i arsyeshëm është përkufizuar si një dyshim real, i bazuar mbi arsyen dhe 

gjykimin e shëndosh, pas shqyrtimit të kujdesshëm dhe të paanshëm të të gjitha provave, ose të 

mungesës së provave, në një rast konkret, por duke pasur parasysh që Kodi i Procedurës Penale 

bazohet dhe funksionon me sistemin akuzator, për shpalljen e personit të akuzuar fajtor kërkohet 

dhe duhet që Prokuroria të vërtetoi përtej dyshimit të bazuar mirë se ai person e ka kryer veprën 

penale për të cilën akuzohet. Gjë që nuk e ka bërë Prokuroria këtë rast.  

 Prova përtej dyshimit të bazuar është standardi më i lartë i provës, që duhet të përmbushet 

në çdo lloj gjykimi.  

 Mbi këtë bazë propozoj që gjykata, në pajtim me dispozitat e Nenit 364, par. 1 nën par. 

1.3 të KPPRK-së, të mbrojturën time, znj. E.M-Th.,, ta LIROJË nga akuza, sepse nuk është 

provuar në asnjë mënyrë dhe me asnjë provë se e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet.  

 

E akuzuara E....... M....... Th...., në fjalën përfundimtare deklaroi se: mbështet mbrojtjen 

e prezentuar nga avokati V.H., dhe nuk ka asgjë për të shtuar në mbrojtjen e saj.  

 

I akuzuari A.T.,, në fjalën përfundimtare deklaroi se: nuk ka asgjë të paraqitur si fjalë 

përfundimtare përveç se kërkoi që gjykimi të jetë i drejtë.  

 

I akuzuari I.B.,, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: nuk ka për të thënë asgjë 

 në fjalën përfundimtare.  

 

Mbrojtësi i të akuzuarit Sh.K., sipas autorizimit, av. A.H.,, në fjalën përfundimtare 

deklaroi se: Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti për Krime të Rënda ka ngritur 

aktakuzën PP/I.nr.113/19, të dt.2012.2019, dhe aktakuzën e përmirësuar me dt.16.03.2020 

kundër të akuzuarve I.Th.,, J.V.,, E....... M......., A.T.,, I.B., dhe Sh.K.,, për shkak të veprës 

penale: keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 414 paragraf 1 lidhur me nenin 31 

të KPRK-së.  

Prokurori i çështjes në dispozitivin e tij ka theksuar se me dt.19.07.2019 dhe 21.07.2019 

në Prizren në objektin “A...... Ç...” të akuzuarit në cilësinë e personave zyrtar duke shfrytëzuar 

autoritetin zyrtar i tejkalojnë kompetencat e tyre me qëllim të shkaktimit të dëmit “A......” Shpk 

– Prizren, në atë mënyrë, “i akuzuari Sh.K., në cilësinë e personit zyrtar, përfaqësues i zyrës 

ligjore, duke ditur se rrënimi i objektit “A......” SH.P.K. në Prizren për shkak të dorëzimit të 

aplikacionit për legalizim nga i dëmtuari nuk mund të bëhet, merr pjesë aktive në ekzekutimin e 

rrënimit të objektit, duke deklaruar se rrënimi mund të bëhet dhe nuk është në kundërshtim me 

Ligjin për trajtimin e ndërtimeve pa leje”.  

Me këtë në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale: Keqpërdorimi i pozitës apo 

autoritetit zyrtar nga neni 414 paragraf 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.  

Bazuar në dispozitivin dhe arsyetimin e përshkruar të aktakuzës të Prokurorit të çështjes 

vërehet qartazi se, prokurori i çështjes ka dështuar të argumentojë “dyshimin e bazuar mirë” 

sipas nenit 19 par. 1 pika 1.12, nenit 240, 241 dhe 263 të KPPK-së lidhur me Sh.K., se në asnjë 

moment dhe me asnjë provë materiale dhe formale nuk ka arritur që ti vërtetojë faktet dhe 

konstatimet e tij se kinse i mbrojturi im ka deklaruar se “merr pjesë aktive në ekzekutimin e 

rrënimit të objektit duke deklaruar se rrënimi mund të bëhet dhe nuk është në kundërshtim me 

Ligjin për trajtimin e ndërtimeve pa leje” mbi të cilat e mbështet aktakuzën ndaj të mbrojturit 

tim. Pra, Prokurori i çështjes ka ngritë aktakuzë të pabazuar edhe pse gjatë hetimeve nuk ka 
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gjetur asnjë provë të të vetme qoftë materiale apo personale, po ashtu, edhe nga deklaratat e 

dhënura të procedurës paraprake të të bashkakuzuarve tjerë  nuk është përmendur për asnjë 

veprim të marrur, qoftë ai veprim individual apo bashkërisht me të akuzuarit tjerë si dhe asnjë 

nga konstatimet nuk është vërtetuar gjatë gjykimit që Sh.K., të ketë ditur se rrënimi mund të 

bëhet dhe nuk është në kundërshtim me Ligjin për trajtimin e ndërtimeve pa leje.  

Më tej Prokurori i shtetit nuk e ka saktësuar nëse i mbrojturi im është deklaruar aktivisht 

me shkrim apo deklarata e tij ka qenë vetëm aktivisht deklaratë gojore, pasi në shkresat e lëndës 

nuk ekziston asnjë deklaratë me shkrim apo deklaratë verbale që është deklaruar se, rrënimi 

mund të bëhet dhe nuk është në kundërshtim me Ligjin për trajtimin e ndërtimeve pa leje. 

Poashtu, i mbrojturi im nuk ka nxjerrë asnjë vendim për rrënim, nuk e ka obliguar askënd që ta 

bëj rrënimin dhe nuk i është kërkuar asnjëherë ndonjë këshillë nëse rrënimi duhet të bëhet apo 

jo.   

Kjo aktakuza është bazuar në fakte jo bindëse se, me asnjë provë materiale dhe formale 

si dhe deklaratat e të bashkë-akuzuarve tjerë që do të krijonin dyshimin e bazuar mirë që, i 

mbrojturi im Sh.K., të ketë ndërmarrë një veprim të vetëm në drejtim të “A...... SHPK” qoftë 

lidhur me rrënimin apo mos rrënimin e ndërtimit pa leje gjatë gjithë kohës sa i njëjti ka qenë i 

punësuar si Përfaqësues Ligjor pranë Zyrës së Kryetarit të Komunës së Prizrenit.2 

Edhe pas administrimit të provave të cilat janë administruar në cilësinë e provave 

materiale në shqyrtimin kryesor nuk e konfirmojnë faktikisht dhe juridikisht aktakuzën e 

Prokurorisë Themelore në Prizren lidhur me të pandehurin Sh.K.,-n.  

Pop ashtu vlerësojmë se, dispozitivi është në kundërshtim të plotë me nenin 31 të KPRK-

së, sepse për të ekzistuar bashkëkryerja apo për tu konsideruar se ekziston bashkëpunimi midis 

pjesëmarrësve duhet të shprehet lidhja e caktuar objektive dhe subjektive. Pra, siç prokuroria se 

vepra penale në fjalë është kryer në bashkëkryerje, respektivisht lidhur me nenin 31 të KPRK-

së, e që nga provat e administruara definitivisht u vërtetuar që kjo mundësi nuk ka ekzistuar dhe  

nuk ka pasur kurrfarë mundësie që edhe të ketë ndodhur për shkak të dallimeve në pozita,  për 

shkak të konkurrencës për pozicione të punës, për shkak të hierarkisë, e kur analizohet mirë ky 

element, shumë lehtë dhe kjartë kuptohet që nuk kanë mundur që veprën në fjalë ta kryejnë në 

bashkëkryerje, sepse për t’u cilësuar bashkëkryerja duhet që të plotësohen një numër i madh 

kushtesh të parapara me KPRK, duke filluar nga planifikimi, ndarja e punëve dhe përgjegjësive 

operacionale, hierarkia dhe deri te ndarja e dobësisë pasurore të fituar me vepër penale, e që në 

rastin konkret një gjë e tillë nuk ka mund të ndodhë fillimisht duke u bazuar në atë që thamë më 

lartë pra për shkak të mos afërsisë në mes të të akuzuarve, për arsye se, asnjëherë nuk kanë pasur 

qasje bashkëpunimi ndërmjet vete për arsye se, i mbrojturi im ka qenë i punësuar në Zyrën e 

Përfaqësimit Ligjor pranë Zyrës së Kryetarit të Komunës dhe elemente të tjera, del se të akuzuarit 

nuk kanë pasur asnjë mundësi për të bashkëpunuar dhe për t’u marrë vesh paraprakisht për të 

kryer këtë vepër penale, e kjo vërtetohet kjartë se i mbrojturi im nuk ka pasur qasje asnjëherë 

në lëndën A...... Ç..., nuk ka ndërmarr asnjë veprim konkret si dhe kjo vërtetohet edhe nga 

deklaratat e të bashkëakuzuarve tjerë të I.Th.,t, J.V.,t dhe E....... M....... – Th.... se, Sh.K., 

nuk ka qenë pjesë e asnjë mbledhjeje, takimi apo këshillimi lidhur me rastin në fjalë.  

Andaj në rastin konkret shumë kjartë shihet se mungon lidhja objektive dhe subjektive 

për t’u konsideruar se ekziston bashkëpunimi nga e drejta penale, përkatësisht nuk është 

vërtetuar me asnjë provë të vetme materiale se ekzistojnë lidhjet e tilla, e që do ta bënin 

fajtor të mbrojturin tim Sh.K.,. Por, një vepre penale e tillë duke u bazuar në mënyrën e 

përshkruar në aktakuzë ose duhet që të kryhet bashkërisht, me marrëveshje, me planifikim 

dhe ndarje paraprakë të përgjegjësive në mes të akterëve, ose nuk ka asnjë mundësi tjetër 

që të kryhet kjo vepër penale.  

Pra në parim kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje dhe me qëllim të caktuar. 

Barra e provës, bie mbi prokurorin e shtetit që të argumentojë me prova materiale elementet e 

kësaj vepre penale, respektivisht ta argumentoj “dashjen e drejtpërdrejtë dhe qëllimin e veprimit 
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apo mosveprimit për krijimin e pasojës”.  Vlen të theksohet se, Prokurori i shtetit mundohet ta 

implikojë në mënyrë gjeneralë të pandehurin Sh.K.,, ekskluzivisht duke u mbështetur në 

kallëzimin penal të parashtruar nga Përfaqësuesi Ligjor i palës së dëmtuar, i cili ka përfshirë që 

të 6 (gjashtit në kallëzim penal), më shumë ka patur për qëllim ngarkimin e tyre se, sa deklarimin 

e të vërtetës për shkak të rrethanave të krijuara. Në rastin konkret në asnjë mënyrë i akuzuari 

Sh.K., nuk ka kontribuar, e as që ka mundur ti kontribuojë situatës apo veprimeve të 

kundërligjshme sepse, i njëjti as që ka qenë në dijeni për rastin apo edhe situatën e krijuar 

paraprakisht, me çka kjo bie ndesh me vetë nenin 31 të KPK. 

Kjo përmbajte e aktakuzës nuk është e drejtë, edhe pse Prokurori është i obliguar që 

saktësisht ti paraqet faktet, në mënyrë që të merret vendim i drejtë. Nga kjo mund të vijmë në 

përfundim se “dyshimi i bazuar mirë” është i pa qëndrueshëm, respektivisht në veprimet e të 

pandehurit Sh.K.,, nuk ekzistojnë elementet e veprës penale për të cilin akuzohet, e as të ndonjë 

vepre tjetër penale. Sepse për të ekzistuar vepra penale e lartcekur duhet të përmbushen në 

mënyrë komulative të gjitha elementet e veprës penale, andaj, asnjëra nga elementet e kësaj vepre 

penale nuk është vërtetuar me asnjë provë të vetëm.  

Prokurori i çështjes ka marrë aktvendim PKR.11/19 për fillimin e hetimeve kundër të 

pandehurve: I.Th.,, J.V.,, E....... M......., A.T.,, I.B., dhe Sh.K., që të gjithë nga Prizreni. Dëgjimin 

e të pandehurve dhe dëgjimi i të dëmtuarit e ka emëruar me titull “Procesverbalin mbi marrjen e 

deklaratës e të pandehurit në procedurë paraprake”. Prokuroria, në këtë çështje penalo-juridike 

vepron, duke shkel nenin 132, 133 lidhur me nenin 123 par. 3 të KPPK-së, i ka krijuar 

procesverbalet e “marrjes së deklaratës” dhe ASNJËHERË nuk është ftuar mbrojtja dhe i 

pandehuri që të marrë pjesë në dëgjimin e palës së dëmtuar dhe të pandehurve tjerë. Por, 

Prokurori, duke vepruar në kundërshtim me dispozitën 6 ttë nenit 132 të KPP-së, ka dështuar ti 

ftoj mbrojtësit dhe të pandehurit, dhe në këtë mënyrë nuk ka pas të drejtë ti krijojë këto marrje 

në pyetje si prova të cilat bazohen nën nenin 132 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës, 

pavarësisht se, ky nen i kodit të procedurës penale, e OBLIGON Prokurorin që të njoftojë me 

shkrim 5 (pesë) ditë më herët të pandehurin, mbrojtësin, të dëmtuarin dhe mbrojtësin e viktimave 

lidhur me datën, kohën dhe vendin  ku do të merret deklarata në procedurë paraprake. Në 

njoftimin e sa ceken edhe pasojat për mosardhjen e pajustifikueshme . Prokurori ka obligim 

gjithashtu që kopjen e njoftimit tua bashkangjesë shkresave të lëndës. Mosardhja e pajustifikuar 

e personit që ka pranuar njoftimin sipas paragrafit 6 të këtij neni, ka për pasojë që personi i tillë 

nuk mund të kundërshtojë pranueshmërinë e dëshmisë në një fazë të mëvonshme të procedurës 

penale.”3  Prandaj prokuroria në këtë çështje penale, ka pas për obligim që 5 (pesë) ditë para se 

të marr deklaratën nga i dëmtuari apo i të pandehurve tjerë në këtë rast, bashkakuzuarve tjerë, 

me këtë rast ti ftoj të pandehurit dhe avokatët mbrojtës të tyre, që të marrin pjesë në deklarimin 

e të dëmtuarit apo të pandehurve tjerë.  

 III. Nga ajo që u tha më lartë dhe pas analizimit të provave materiale dhe personale veç 

e veç të tyre si dhe bashkërisht si tërësi pas vlerësimit dhe analizimit të cilësisë së atyre provave, 

po ashtu edhe analizimit të thukët të rrjedhës së gjithë procesit janë në harmoni të plotë me 

gjendjen faktike dhe juridike të njëjtat e shfajësojnë totalisht të pandehurin, pasi që nga 

përmbajtja e tyre shumë qartazi kuptohet se i pandehuri nuk ka asnjë element inkriminues në 

veprimet e tij, e kjo vërtetohet edhe nga provat e mëposhtme.  

 

 PROCESVERBALET: nr.0009278 të dt.28.03.2019; nr.009285 të dt.04.04.2019; nr. 

0009248 të dt.16.09.2019; nr.0009290; të dt.08.04.2019: nr.0011768 të dt.15.07.2019; 

nr.0011093 të dt.20.06.2019; në të gjitha këto procesverbale nuk vërtetohet dhe nuk ekziston as 

emri , mbiemri  dhe nënshkrimi i Sh.K.,t, me të cilën do të dëshmohet se, i njëjti ka qenë pjesë e 

inspektimeve apo ndërmarrjen e ndonjë veprimi konkret lidhur me A...... Ç.........  

 Aktvendimi i Drejtorisë së Inspektoratit Komunal të Prizrenit, me nr. 17-354-38-56-2, 

të dt.31.07.2018; 
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 Konkluzioni i Drejtorisë së Inspektorateve – Sektori i Ndërtimeve. Me nr. 17-354 20/1, 

të dt.15.07.2019.  

 Aktvendimi i Drejtorisë së Inspektorateve – Sektori i Ndërtimeve, me nr. 17-354 20/1, 

të dt.27.06.2019;  

 Aktvendimi i Drejtorisë së Inspektorateve – Sektori i ndërtimeve, me nr. 17-354 20, të 

dt.10.04.2019; në të gjitha këto aktvendime të lartcekura nuk vërtetohet dhe as nuk ekziston emri, 

mbiemri dhe nënshkrimi i Sh.K.,t, me të cilën do të dëshmohet se, i njëjti ka qenë pjesë e 

ndërmarrjes së ndonjë veprimi konkret lidhur me A...... Ç........;  

 Njoftimi: nr. 04-351/02-0103237 të dt.19.07.2019 të lëshuar nga Drejtori F.M.,, po 

ashtu, as në këtë njoftim nuk vërtetohet dhe nuk ekziston as emri, mbiemri dhe nënshkrimi i 

Sh.K.,t, me të cilën do të dëshmohet se i njëjti ka ndërmarr ndonjë veprim konkret lidhur me 

A...... Çarshinë;  

 Ekspertiza e ndërtimit – eksperti L.M.,, të dt.05.08.2019 lidhur me dëmin e shkaktuar, 

e cila tërësisht është e papranueshme për arsye se, ky ekspert nuk është licencuar për të bërë 

vlerësimet e dëmit të shkaktuar, përkatësisht është ekspert vlerësues, por ky ekspert mund të jap 

konstatime lidhur vetëm me qëndrueshmërinë apo mos qëndrueshmërinë e objektit nga dëmtimet 

e bëra); 

 Kurse sa i përket propozimit të prokurorit për administrimin e provës – fletë dorëzimit 

nr. 04-351/02-0103237 lidhur me dorëzimin e njoftimit të palës së dëmtuar “A...... Ç...” për të 

cilën deklaroj se, tanimë është vë në dijeni lidhur me këtë provë. Ky pretendim i Prokurorit të 

shtetit nuk qëndron kjo për faktin se, prokurori nuk sqaroj në çfarë forme e ka siguruar këtë provë 

dhe datën e saktë se kur e ka siguruar këtë provë konform dispozitës ligjore të nënti 244 paragraf 

3 të KPPK-së. Kjo provë e papranueshme e cila është marrë në kundërshtim me nenin 244 edhe 

në mënyrë tendencioze dhe me prapavijë, me të vetmin qëllim dhe pretendim që me çdo kusht 

ta inkriminojnë, të mbrojturin tim Sh.K.,, për arsye se, në flete dorëzim nr. 04=351/02-

0103237pëarktësisht në kolon e 4 ku shkruan “data e marrjes dhe nënshkrimi i marrësit” nuk 

ekziston data e pranimit – marrjes së këtij njoftimi dhe me çka nënkupton se, nuk dihet 

data e dorëzimit të këtij njoftimi dhe i propozoj Gjykatës që gjatë vlerësimit të provave të 

mos ia falë besimin kësaj prove për faktin se, në këtë provë nuk dihet data se kur është 

pranuar nga pala e dëmtuar”. Në këtë njoftim ekziston vetëm data dhe emri i dorëzuesit, i cili 

e ka për qëllim dorëzimin e këtij njoftimi, por parimisht dhe praktikisht, nuk ka ndodhur 

asnjëherë në Komunë apo institucion tjetër që palës ti dorëzohet një dokument brenda ditës.  

  IV,Përveç provave materiale dhe personale veç e veç dhe bashkërisht të cilat janë 

administruar në këtë çështje penale me të cilat nuk argumentohet asnjë veprim i të pandehurit 

Sh.K., dhe të cilat e shfajësojnë në tërësi, por kjo gjendje faktike dhe juridike është vërtetuar 

edhe gjatë deklaratave të bashkakuzuarve tjerë dhe palës  së dëmtuar në këtë çështje penale si në 

vijim:  

a) Po ashtu, edhe Përfaqësuesi i A...... shpk, I.F., nga deklaratat e tij si në Prokurori 

ashtu edhe në Gjykatë, në asnjë moment nuk e ka ndërlidhur asnjë veprim me të 

akuzuarin Sh.K.,, të cilin do ta inkriminonte lidhur me veprën penale. 4 Kurse 

përfaqësuesi i tij Ligjor, mundohet me çdo kusht vetëm e vetëm që ta inkriminojë të 

mbrojturin tim duke deklaruar trillime të cilat nuk kanë bazë ligjore për arsye se, 

ekzekutimi i vendimit për rrënim është bërë me dt.19.07.2019, kurse me 

dt.21.07.2019 nuk është ndërmarrë asnjë veprim nga ana e Inspektoratit të Komunës 

s Prizrenit, e cila argumentohet edhe nga provat materiale që gjenden në shkresat e 

lëndës.  

b) Kjo vërehet qartazi edhe nga deklarata e ish Drejtorit të Inspektorateve I.Th., i cili 

deklaron se “Sh.K., ka ardhur me kërkesë e bërë në zyrën Ligjore pranë KK Prizren 

si staf mbështetës juridik në zbatimin e vendimit të ekzekutimit të Drejtorisë së 

Inspektorateve për rrënimi”.5 Konsideroj e për këtë nuk ekziston asnjë element me të 
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cilin do të vërtetohet pretendimi i Prokurorit të Shtetit konform aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Prizren. Më tejë, edhe shqyrtimin kryesor të dt.19.01.2022 

në pyetjen e parashtruar nga av. A.H.,, në drejtim të ish Drejtorit I.Th.,t. Ky i fundit, 

përkatësisht Drejtori i Inspektorateve sërish deklaron se, Sh.K., ka ardhë sipas 

kërkesës sime drejtuar zyrës Ligjore me kërkesë të pranuar nga inspektorja e lëndës 

për të dërguar njoftimin e Drejtorisë së Urbanizmit me nr. 04-351/02-0103237, të 

dt.19.07.2019.6 si dhe në pasuesin e fundit të pyetjes së parashtruar nga av. A.H.,, 

“gjatë gjithë këtyre procedurave lidhur me hetimin, mbledhjen, nxjerrjen e akteve të 

shkruara duke filluar prej njoftimit, hartimit të procesverbaleve, vënien e shiritave 

deri në marrjen e vendimit përfundimtar për rrënim, a ju ka ndodh apo keni pas  rast 

që të kërkoni ndihmë juridike ju apo inspektori i lëndës nga Sh.K.,, po ashtu, Drejtori 

I.Th., pranon se, në mënyrë konkrete jo, por ekzistojnë deklarimet e të akuzuarve 

tjerë në këtë rast që, ka pas konsulenca me zyrën ligjore”7. Prandaj, bazuar edhe nga 

deklaratat e dhëna në Prokurori dhe pranë kësaj Gjykate të të bashkakuzuarit I.Th., 

nga Prizreni, le të kuptohet se, të akuzuarin Sh.K.,, nuk e inkriminon në asnjë veprim 

dhe tregon qartazi se, të njejtit janë konsultuar me Zyrën Ligjore pranë KK – Prizren, 

e asnjëherë me Sh.K., pasi që, ky i fundit nuk ka qenë i punësuar në atë zyre, por, 

Sh.K., ka qenë i punësuar Përfaqësues Ligjor i Komunës së Prizrenit, e jo në Zyrën 

Ligjore ashtu siç pretendon Prokurori i rastit.8 Por, në Komunën e Prizrenit ekzistojnë 

Zyra Ligjore e cila merret me çështjet e brendshme dhe problematikat e tyre të 

brendshme, kurse Zyra e Përfaqësuesit Ligjor pranë Zyrës së kryetarit të Komunës, 

ku të njëjtit janë të autorizuar nga Kryetari i Komunës për të mbrojtur interesat e 

Komunës9.  

c) Kurse, bashkakuzuara J.V., në deklaratën e saj pranë trupit gjykues të kësaj çështje, 

në asnjë moment nuk e përmend për ndonjë bashkëveprim Sh.K.,n kështu që aty nuk 

ka kurrfarë baze aktakuza e Prokurorisë Themelore në Prizren.10 Po ashtu, e njëjta 

deklaron se, secilin vendim të cilin e kam marrë gjatë kohës sa kam qenë në 

Drejtorinë e Inspektorateve mendoj se, e kam bazuar në dispozita ligjore”.11 Kjo 

nënkupton që e njëjta i ka ndërmarrë të gjitha veprimet bazuar në kompetencat e saj, 

si dhe inspektore e lëndës.  

d) Mëtejë, bashkë e akuzuara tjetër E.M-Th., në pyetjen e parashtruar nga av. A.H., 

lidhur me të bashkakuzuarin Sh.K.,, ajo ka theksuar se, “në asnjërën prej mbledhjeve, 

takimeve të mbajtura sa i përket lëndës A...... Ç..., Sh.K., nuk ka qenë asnjëherë 

prezent, e gjithashtu në asnjë moment qoftë fizikisht apo me ndonjë imell zyrtar nuk  

është kërkuar këshilla e tij juridike, pasi që, ai në atë kohë ka punuar në Zyrën e 

Përfaqësuesit Ligjor të Kuvendit Komunal, por për shkak të hierarkive të secilit 

sqarimet dhe këshillat ju janë adresuar A.K.,t dhe jo Sh.K.,t”.12 Edhe në Deklaratën e 

të bashkakuzuarës vërtetohet qartazi se, në asnjë moment nuk e inkriminojnë Sh.K.,n 

lidhur me rastin në fjalë dhe se, aktakuza e ngritur ndaj tij është plotësisht tendencioze 

dhe jo parimore pasi që, parimisht për të arritur deri te dyshimi i bazuar mirë, 

prokurori i shtetit duhet që të ketë të gjitha provat materiale dhe formale të cilat 

juridikisht dhe faktikisht do ta inkriminon të akuzuarin Sh.K.,, prandaj, në rastin në 

fjalë, Sh.K., në asnjërën nga provat materiale të cilat janë propozuar nga Prokurori i 

shtetit që të provohen në procedurë të provave, asnjëra nuk e inkriminon Sh.K.,n.  

e) Njëkohësisht edhe dy të bashkakuzuarit tjerë, A.T., dhe I.B., mbrojtjen e tyre e kanë 

realizuar të drejtën e tyre që të mbrohen në heshjte dhe me çka nënkupton se, as këta 

dy të fundit nuk e kanë inkriminuar Sh.K.,n.  

f) Po ashtu, i mbrojturi im Sh.K., vazhdimisht si në deklaratën e dhënë në Polici, 

Prokurori dhe pranë trupit gjykues të kësaj Gjykate, asnjëherë nuk e ka mohuar faktin 

se, ka qenë me dt.19.07.2019 dhe me dt.21.07.2019 në objektin e A...... Ç...... Por, me 
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dt.19.07.2019 i mbrojturi im “ka qenë në objektin e Gjykatës Themelore në Prizren, 

duke pritur për të hyrë në seancë gjyqësore ku ishte duke e përfaqësuar Komunën e 

Prizrenit, i njëjti telefonohet nga udhëheqësi i tij A.K., duke kërkuar që të anulohet 

pjesëmarrja në seancën gjyqësore dhe të paraqitet me urgjencë në Komunën, i njëjti 

vazhdon për në Komunën duke vepruar sipas urdhrit të A.K.,t se, Drejtori i 

inspektorateve I.Th., po kërkon mbështetje për të dalur në vend ngjarje dhe që ti 

dërgohet njoftimi për t’ia prezentuar investitorit të cilën e ka lëshuar Drejtoria për 

Urbanizëm dhe Planifikim Hapsinor. Pra, nga unë është kërkuar që t’ia dërgoj 

njoftimin për t’ia prezentuar investitorit lidhur me këtë njoftimi Nr.04-351/02-

0103237 e dt.19.07.2019”. Po ashtu, edhe “me datë 21.07.2019, jam ftuar me 

kërkesën e Drejtorit të Inspektorateve I.Th., që të marrë pjesë në vendin e ngjarjes 

për arsye se, pasi që me dt.19.07.2019 edhe pse në këtë datë nuk është ndërmarrë 

asnjë veprim ndaj objektit “A...... Ç...”. Kurse, sa i përket veprimeve tjera lidhur me 

rastin e A...... Ç......., i njëjti e mohon që të ketë ndërmarrë ndonjë veprim ligjor në 

këtë çështje për arsye, në ditën kritike të gjitha aktet juridike lidhur me “A...... 

Çarshinë” kanë qenë të përgatitura dhe të nxjerrura nga njerëzit kompetent të cilët 

kanë pasur detyrë, përgjegjësi dhe kompetenca ligjore për të vepruar me lëndën e 

“A...... Ç.....” si dhe asnjëherë nuk ka qenë në inspektim në vendin e ngjarjes, 

asnjëherë nuk ka hartuar e as nënshkruar ndonjë procesverbal për ndërprerjen e 

punimeve apo çfarëdo qoftë për A...... shpk, asnjëherë nuk ka marrur pjesë në asnjë 

takim të mbajtur në inspektorat si dhe me Kryetarin e Komunës lidhur me çështjen e 

A...... Ç....., asnjëherë nuk ka pranuar ndonjë kërkesë gojore apo me shkrim nga 

inspektorët për interpretim ligjor, asnjëherë nuk ka dhënë rekomandime, sugjerime 

apo interpretime ligjore lidhur me këtë rast, asnjëherë nuk ka hartuar konkluzione apo 

vendime të asaj natyre që ka të bëjë me “A...... Ç.......”, asnjëherë nuk ka parashtruar 

ndonjë kallëzim penal kundër pronarëve të A...... shpk, për të gjitha çështjet ligjore 

Drejtoria e Inspektorateve është konsultuar me A.K.,-n Udhëheqës i Zyrës Ligjore 

dhe F.H.,, jurist dhe koordinator pranë kësaj drejtorie, pavarësisht të lartcekurave për 

të cilat prokurori i shtetit ka qenë në njohuri në bazë të provave materiale të cilat i ka 

mbledhur gjatë fazës së hetimeve dhe gjatë deklarimit të të akuzuarve tjerë dhe të 

mbrojturit tim në polici, prokurori dhe gjykatë, prapë se prapë, prokurori i çështjes 

nuk I ka marrur për bazë dhe pa asnjë prove materiale dhe personale si dhe pa asnjë 

bazë juridike e akuzon Sh.K.,n duke i shkaktuar pasoja të rënda personale, familjare 

dhe profesionale në të gjitha segmentet jetësore.  

 

Prandaj, bazuar nga të lartcekurat se, i mbrojturi im nuk e ka ndërmarrë asnjë veprim nga 

të gjitha veprimet e cekura si më lartë, kjo vërtetohet edhe nga deklarimet e të mbrojturit tim në 

Polici, Prokurori dhe pranë kësaj Gjykate13 si dhe bashkë akuzuarve tjerë, si të J.V.,t e cila ka 

deklaruar se, secilin vendim të cilin e kam marrë gjatë kohës sa kam qenë në Drejtorinë e 

Inspektorateve mendoj e, e kam bazuar në dispozita ligjore”. 14 

si dhe pranë këtij trupit gjykues, i mbrojturi im e ka sqaruar në mënyrë të detajuar dhe e 

ka mohuar që të ketë ndërmarrë ndonjë veprim konkret lidhur e A...... Ç......... si dhe vërtetohet 

qartazi edhe nga pyetjet e parashtruar nga Prokurori i Shtetit dhe Përfaqësuesi i palës së dëmtuar 

se, i mbrojturi im ka qenë i angazhuar vetëm në ditën kritike lidhur me rastin në fjalë, vetëm për 

ta dërguar njoftimin e DUPH – të Komunës së Prizrenit për t’ia prezentuar investitori në fjalë.15  

Andaj, i/e nderuar trupi gjykues, nga arsyet e lartpërmendura, Ju propozojmë, që në 

mungesë të provave ndaj të mbrojturit tim Sh.K., nga Prizreni, ta shpallë të pafajshëm për veprën 

penale, se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale: keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit 

zyrtar, nga neni 414 paragraf 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së dhe në bazë të nenit 364 par. 1, 

pika 1.3 të Kodit nr. 04/L-123 të Procedurës Penale të Kosovës (KPPK-së), të merr Aktgjykim 
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lirues ndaj të mbrojturit tim Sh.K.,, për arsye se, ndaj të njejtit nuk ekziston asnjë provë materiale 

me të cilën do të vërtetohet kryerja e kësaj vepre penale për të cilën akuzohet dhe se, në asnjë 

moment nuk ka arritur që ti argumentoj elementet e kësaj vepre penale edhe pse, për të ekzistuar 

kjo vepër penale duhet të përmbushen në mënyrë komulative të gjitha elementet e veprës penale 

si dhe nuk ka prova të mjaftueshme që e mbështesin dyshimin e bazuar mirë se Sh.K., ka kryer 

veprën penale për të cilën akuzohet.  

 

I akuzuari Sh.K.,, në fjalën përfundimtare deklaroi se: mbështet në tërësi avokatin 

mbrojtës duke shtuar se të gjitha pretendimet e prokurorisë dhe përfaqësuesit të palës së dëmtuar 

nuk qëndrojnë dhe vërehet qartazi edhe nga administrimi i provave të cilat janë bërë në këtë 

shqyrtim gjyqësor.  

 

 

- Të gjeturat e gjykatës. 

 

Gjatë administrimit të të gjitha provave, duke analizuar secilën provë veç e veç, e në ndërlidhje 

me njëra tjetrën, pas analizimit të mbrojtjes së paraqitur nga ana të pandehurve, analizimit të 

mbrojtës së prezantuar nga mbrojtësit e tyre, kjo gjykatë ka gjetur se:  

 

E pandehura J........ V........, si person zyrtar e emëruar në organin e pushtetit lokal për te kryer 

detyrat zyrtare si inspektore e ndërtimit ne Drejtorinë e Inspektorateve te Komunës së Prizrenit,  

duke vepruar me dashje direkte, tejkalon autorizimet ligjore që kishte në cilësi të inspektores së 

ndërtimit, në atë mënyrë që vetëm pas pak orësh që pranon lëndën e “A...... Ç...”, nga e pandehura 

E.M-Th., më datë 15.07.2019, ndërmerr veprime duke nxjerrë konkluzion për rrenim  të 

dhunshëm të pjesës së objektit “A...... Ç...” ku kishte tejkalim të lejes ndërtimore, e këtë 

konkluzion e nxjerrë me një nguti të pajustifikuar nga ana e saj, pasi që asnjë dispozitë ligjore 

nuk e orienton që konkluzionin për rrënim të dhunshëm duhej nxjerrë brenda ditës pas 

inspektimit dhe katër ditë pas nxjerrjes së konkluzionit te  zbatohet rrënimi i asaj pjese të objektit, 

duke shkelur  të gjitha procedurat ligjore. 

 

Nga shkresat e lëndës rezulton se aneksi i ndërtuar pa leje në kuadër të objektit me leje, nuk ka 

paraqitur ndonjë rrezik publik për jetën dhe shëndetin e njerëzve, apo objekti nuk ka qenë në 

zonën e mbrojtur, ku rreptësishtë mund të ndalohej ndërtimi, nuk ka rrezikuar stA......litetin e 

ndërtimeve fqinje andaj është tërësisht e pa arsyeshme marrja e veprimeve në mënyrë urgjente 

në drejtim të rrënimit të dhunshëm duke mos përfillur procedurat standarde ligjore. 

 

Sipas Ligjit mbi Inspektoratin, neni 39 par. 2 është cekur se inspektori në bazë të fakteve të 

konstatuara në procedurë inspektive do të nxjerrë aktvendimin në afat prej 15 ditëve.  

 

Nga analizimi se si është vepruar në nxjerrjen e këtij konkluzioni, krijohet bindja se është nxjerrë 

në mënyrë arbitrare. 

 

Nga mbrojtja e paraqitur nga e pandehura J........ V........ e paraqitur në shqyrtim gjyqësor, ka 

deklaruar se nuk ishte në dijeni se çfarë përmbanin shkresat e lëndës, duke theksuar se nuk e 

dinte se në shkresat e lëndës kishte një vendim të MMPH dhe se ai vendim i detyronte organet 

komunale që këtë pjesë ku kishte tejkalim të lejes së ndërtimit në objekt ta trajtonin sipas ligjit 

për trajtimin e ndërtimeve pa leje pasi që ky ligj i apostrofuar sipas të pandehurës nuk i hynë në 

punë asaj por me këtë ligj shërbehen DUPH.  
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Ndërsa në nenin 17 paragraf 1 të Ligjit për Inspektoratin ka paraparë që: Inspektorati komunal i 

ndërtimit ushtron detyrat dhe përgjegjësitë përmes kontrollit dhe mbikëqyrjes inspektive në 

zbatimin e ligjeve në fushën e ndërtimit dhe planifikimit hapësinor. Andaj edhe ligji për 

trajtimin e ndërtimeve pa leje hyn në domenin e ndërtimit. Kështu që e pandehura ka qenë dashtë 

të ishte më koshiente karshi ligjeve në fuqi e që afektojnë në punën e saj sepse mos njohja e ligjit 

nuk amniston askënd.  

 

Ndërsa gjatë shikimit të video incizimeve, e posaçërisht pas analizimit të deklarimit të të 

pandehurës E.M-Th., dhënë në procedurën hetimore dhe në shqyrtimin gjyqësor, ku ka cekur se 

qëndron në tërësi pranë deklarimit të dhënë ne prokurori, e po ashtu edhe nga deklarimi i palës 

së dëmtuar I.F.,, është vërtetuar se ditën kritike më datë 19.07.2019 e pandehura J........ V........ 

në një moment kur paraqiten pengesa në rrënimin e objektit, ajo thekson se “ma jepni mua një 

çekan se e rrënoj vet atë pjesë”. Pra ky deklarim i saj shpërfaq në mënyrë shprehimore 

vendosmërinë e të pandehurës duke manifestuar dashjen e saj direkte në realizimin e qëllimit të 

saj e që ishte rrënimi i dhunshëm të saj pjese të objektit “A...... Ç...”. 

 

Sipas Kodit Penal, dashja ekziston atëherë kur kryerësi ka pasur parasysh pasojat, ka qenë e 

vetëdijshme që me veprimet e saj mund të shkaktohet pasoja. 

 

Te vepra penale keqpërdorimi i detyrës zyrtare, për të ekzistuar kjo vepër penale përpos dashjes 

nevojitet edhe qëllimi i kryerësit. Kryerësi i veprës penale nuk kryen vepër penale vetëm sa për 

të kryer vepër penale, por përmes kryerjes së asaj vepre penale synon të arrij edhe një qëllim 

tjetër si arsye për kryerjen e veprës e që në rastin konkret qëllimi i të pandehurës ka qenë më se 

i qartë e që ishte rrënimi i asaj pjese të objektit, gjegjësisht shkaktimi i dëmit. 
 

Pas analizimit të mbrojtjes së paraqitur nga av. A.V., lidhur me gjendjen e lëndës A...... Ç... të 

cilën e kishte pranuar e akuzuara J.V., ka theksuar se e pandehura lëndën e kishte pranuar në 

fazën kur duhej të nxjerrej akti administrativ e që ishte konkluzioni për rrënim të dhunshëm. Sa 

i përket këtij deklarimi gjykata ka gjetur se nuk është kontestuese fakti se e pandehura kur e 

kishte marrë lëndën nga E....... M....... – Th.... kishte qenë në atë fazë procedurale dhe se veprimi 

i radhës do të ishte nxjerrja e një konkluzioni të tillë, por askund me asnjë dispozitë ligjore nuk 

ceket se nxjerrja e konkluzionit duhet të bëhej po atë ditë pas pranimit të lëndës. E pandehura ne 

shqyrtimin gjyqësor nuk ka dhënë asnjë arsyetim se për cilat arsye i është dashur te veproj aq me 

nxitim të nxjerr konkluzionin për rrënim të dhunshëm dhe atë konkluzion të realizoj brenda një 

afati aq të shkurtër kohor (ekzekutim i menjëhershëm). Ngase ekzekutimi i menjëhershëm është 

i nevojshëm për të siguruar rendin dhe sigurinë publike, apo për të shmangur kërcënime a rreziqe 

të menjëhershme për jetën, shëndetin apo pronën e personave, ashtu siq përshkruhet në nenin 

153 paragraf 1 nënparagraf 1.2 të LPPA. Rrjedhimisht lënda si e tillë nuk paraqiste ndonjë rrezik 

potencial që kanosej për jetën apo shëndetin e njerëzve, nuk ka rrezikuar objektet tjera për rrethe, 

nuk ka qene ne ndonjë zonë te rëndësisë  se veçantë apo zone e mbrojtur. 

 

Sa i përket pretendimit të mbrojtjes gjegjësisht mbrojtjes së paraqitur nga mbrojtësi i të 

pandehurës se e pandehura J.V., nuk ka pasur dashje në rastin konkret duhet pasur të qartë se 

pikërisht dashja e manifestuar nga e pandehura është ajo që i ka kualifikuar veprimet e saj si 

elemente qenësore të veprës penale për të cilën ajo është ngarkuar dhe pikërisht dashja e saj 

direkte në realizim të qëllimit të saj e dallon nga shkeljet tjera të natyrës administrative. Dashja 

e saj është manifestuar në mënyrë shprehimore, po ashtu në natyrën e sjelljes së saj ku e njëjta 

me vetëdije është përfshirë në sjelljet e asaj natyre për të shkaktuar atë pasoje – dëmin material, 

po ashtu e njëjta ka qenë në dijeni për ekzistimin e rrethanave që ndalojnë rrënimin e asaj pjese 

të objektit A......-Ç.... 
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Se i pandehuri I.Th., ditën kritike më datë 19.07.2019 si person zyrtar pran organeve komunale, 

në cilësi të drejtorit të inspektorateve në Komunën e Prizrenit, i tejkalon autorizimet që i kishte 

në bazë të ligjit, ne atë mënyrë qe bashkërendon të gjitha veprimet me të pandehurën J........ 

V........ ne realizimin e konkluzionit për rrënim te dhunshëm duke e ditur qe ai konkluzion nuk 

ishte nxjerre ne mënyrë ligjore dhe ndonëse gjatë gjithë procedurës së inspektimeve që 

zhvilloheshin në objektin “A...... Ç...” i’u kishte sugjeruar inspektoreve - këtu të pandehurave 

E....... M....... Th.... dhe J........ V........ qe të mos nguten me procedurat ligjore dhe në mënyrë 

shprehimore i’u kishte thënë se “për shkak të ndjeshmërisë së rastit të kërkonin këshilla ligjore 

nga Zyra Ligjore” por që ditën kritike i njëjti fare nuk pyeti për anën ligjore të konkluzionit për 

rrënim të dhunshëm që kishte nxjerrë e pandehura J........ V........, por i ofron mbështetje të 

pandehurës duke i siguruar asaj të gjitha kushtet për rrënim të dhunshëm të pjesës së objektit 

“A...... Ç...” dhe merr pjesë edhe vet në vend ngjarje edhe pse nuk ishte i obliguar. 

 

I pandehuri I.Th., ne cilësi të Drejtorit të Inspektorateve nuk mori parasysh që pas nxjerrjes së 

konkluzionit për rrënim dhunshëm të pjesës së objektit “A...... Ç...”  ku kishte tejkalim të lejes 

ndërtimore, që këtë çështje ta vëj në diskutim në Bordin e Drejtorëve të Komunës së Prizrenit, 

për ta vlerësuar nëse është interesi i komunës për rrënimin e asaj pjese të objektit dhe në këto 

raste mund të shtyhet për një afat ekzekutimi i konkluzionit varësisht nga ndjeshmëria e rastit e 

në veçanti në rastet kur është në procedurë të marrjes së lejes për tejkalim. 

 

Së këndejmi duke u bazuar edhe në Ligjin e Procedurës së Përgjithshme Administrative, nenit 

154 paragrafit 2 në mënyrë decidive është theksuar se:  Përveç kur ndalohet shprehimisht me 

ligj, organi publik kompetent për nxjerrjen e aktit që ekzekutohet apo organi epror, sipas 

detyrës zyrtare apo sipas kërkesës, mund të pezulloj apo shtyjë ekzekutimin e tij deri në 

marrjen e një vendimi përfundimtar, nëse pezullimi apo shtyrja është e nevojshme për të 

shmangur një dëm që do të ishte vështirë të kompensohej dhe njëkohësisht nuk do të cenohej 

interesi publik 

 

Nga video incizimet- pamjet e transmetuara në televizionet TV Besa dhe TV Prizreni e të 

administruara si provë në shqyrtimin gjyqësor, vërtetohet se i pandehuri I.Th.,, ditën kritike 

shfaqet konsistent në drejtim të realizimit të rrënimit të pjesës së objektit ku kishte tejkalim të 

lejes, e kjo manifestohej në mënyrën se si fliste dhe mënyrën se si sillej me personat që ishin 

tubuar aty, duke përfshirë edhe njësinë policore që kishte arritur në vend ngjarje. 

 

Kështu posa i pandehuri arrin në vend ngjarje, përfaqësuesi i palës së dëmtuar e njofton atë dhe 

të tjerët që ishin me të se kanë aplikuar për legalizim dhe rrënimi nuk duhej bërë, për faktin se 

ishte në kundërshtim me ligjin, i pandehuri me vetëdije i shmanget konfirmimit të këtij fakti. 

 

Ndonëse ai pohoi se ai nuk ishte në dijeni të të gjitha veprimeve që ndërmerreshin në inspektimin 

e objektit “A...... Ç...”, sepse inspektorët ishin të pavarur në punën e tyre, nga provat e 

administruara demonstronin qartazi ekzistimin e veprimeve të koordinuara në mes të drejtorit 

dhe inspektores, respektivisht këtu të pandehurës J........ V........, duke vënë në pah dashjen e tij 

gjatë përgatitjes në mënyrë të detajuar të planit organizativ se si të realizohej rrënimi i saj pjese 

të objektit “A...... Ç...”. 

 

Rrjedhimisht gjatë dhënies së mbrojtjes së tij, i pandehuri ka theksuar se nuk kishte dijeni se i 

dëmtuari kishte aplikuar për legalizim dhe se ai veproi me “mirëbesim” më datë 19.07.2019, 

gjegjësisht në kuadër të autorizimeve të tij për ofrimin e mbështetjes të pandehurës J........ V........ 

për realizimin e konkluzionit për rrënim të dhunshëm, gjykata erdhi në përfundim se i pandehuri 
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qëllimisht i është shmangur të mësuarit të këtij fakti, pasi që ai në bazë të pozitës së tij hierarkike 

që mbante, është dashur të dijë apo edhe e ka ditur se pala e dëmtuar kishte aplikuar për legalizim, 

gjithashtu është dashur ta dij se ka hyrë në fuqi udhëzimi administrativ 06/2019 

 

Po ashtu gjykata formoi bindjen se i pandehuri pasi që ishte takuar aq shpesh me te dëmtuarin 

ishte në dijeni të plotë edhe për pritjet e te dëmtuarit përkitazi me veprimet qe do te ndërmerrte 

i dëmtuari po sa të nxirrej akti nënligjor i ligjit për trajtimin e objekteve pa leje gjegjësisht 

udhëzimi administrativ 06/2019 se i njejti do te fillonte me procedurën e legalizimit te asaj pjese 

te objektit, ashtu siq e kishte parapare edhe vendimi i MMPH-se i dt.27.08.2018 

 

Bazuar në nenin 8 të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative në paragrafin 1 është 

paraparë që veprimet e organeve publike duhet të jenë të parashikueshme dhe të respektojnë 

pritshmëritë legjitime dhe të arsyeshme të personave.  

 

Ndërsa bazuar në Ligjin për trajtimin e ndërtimeve pa leje në nenin 3 paragraf 1 pika 1.16 objekti 

gjegjësisht aneks objekti i A...... – Ç..... hynë në kuadër të ndërtimeve të përfunduara apo 

substancialisht të përfunduara e si i tillë i kishte plotësuar kushtet për tu legalizuar konform këtij 

Ligji, kështu që masa ndaj këtij objekti mund të ndërmerreshin vetëm nëse i njejti nuk do të 

legalizohej brenda afatit ligjor siq ishte përcaktuar me ligjin për trajtimin e ndërtimeve pa leje.  

 

Sa i përket pretendimeve të mbrojtjes së paraqitur nga mbrojtësi i të pandehurit av. B.M., 

orientohet në atë drejtim se prokuroria nuk ka arritur të specifikoj se me cilat veprime i pandehuri 

I.Th., ka dhënë pëlqimin, ka theksuar se i njejti në vazhdimësi është thirrur në respektimin e 

procedurave ligjore se me asnjë veprim nuk ka pas tejkalim të kompetencave dhe se të 

pandehurat kanë deklaruar se kanë qenë të pavarura në nxjerrjen e vendimeve të tyre. 

 

Gjatë shtjellimit de analizimit të mbrojtjes se paraqitur nga mbrojtësi i te pandehurit av. B.M.,, 

gjykata konkludon se i pandehuri pëlqimin në ditën kritike e ka dhënë me veprime konkludente 

duke organizuar të zbatohet një konkluzion për rrënim të dhunshëm për të cilin e dinte fare mirë 

që nuk ishte nxjerrë në mënyrë ligjore e duke marr pjesë aktive edhe vet në aksionin për rrënim. 

Është më se e qartë se i pandehuri në vazhdimësi u kishte sugjeruar për respektimin e anës ligjore 

gjatë inspektimeve fillimisht të pandehurës E....... M.......- Th.... e cila në vazhdimësi kishte 

paraqitur pasiguri juridike për çdo veprim që kishte ndërmarr gjatë inspektimit në objektin “A...... 

Ç...” madje disa herë ishte këshilluar edhe me zyrën ligjore por duke e parë pavendosmërinë e të 

pandehurës E....... M....... – Th.... e siç dukej për shkak të pasigurisë që shfaqte atëherë kishte 

ardhë në shprehje bartja e lëndës te inspektorja tjetër këtu e pandehura J.V., e që me bindje 

besohet se u bë me aprovimin e drejtorit këtu të pandehurit I.Th.,. E pandehura J........ V........ e 

në mënyrë të përshpejtuar po atë ditë që pranon lëndën vetëm disa orë më pas në mënyrë arbitrare 

e nxjerr konkluzionin për rrënim të dhunshëm”.  

 

Nga analizimi i të gjithë rrjedhës së këtyre veprimeve të drejtorisë së inspektorateve për nxjerrjen 

e konkluzionit për rrënim të dhunshëm me procedurë të përshpejtuar, gjykata formoi bindjen se 

janë bërë me qëllim të caktuar, e krejt kjo nguti është bërë para se të hyjë në fuqi udhëzimi 

administrativ i MMPH-së me nr. 06/2019 i cili ishte shpallur me dt.08.07.2019 ndërsa do të hynte 

në fuqi pas shtatë ditësh,  dhe në zbatim të këtij udhëzimi investitorit – A......-SHPK do të ju 

lejohej mundësia e aplikimit për legalizim të pjesës së objektit ku kishte pasur tejkalim të lejes 

pa asnjë pengesë ligjore. 

 

Kështu që investitori A......-Shpk me datën 18.07.2019, ditën e parë të hyrjes në fuqi të këtij 

udhëzimi administrativ ka dorëzuar aplikacionin për legalizim të pjesës së objektit ku nuk kishte 
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leje ndërtimore (çfarëdo qoftë të ketë qenë ai aplikacion, i plotë apo jo i plotë) por që autoritetet 

komunale ka qenë dashtë ta kenë parasysh se: që nga dorëzimi i kërkesës fillon të rrjedhë 

inicimi i procedurës administrative pra sipas parimeve të procedurës së përgjithshme 

administrative, kërkesa e  parashtruar nga pala është supozim procedural për ngritje të 

procedurës administrative. 

 

Vendimi i MMPH-së me numër A-213/18 të datës 27.08.2018, i cili ka qenë në fuqi në kohën e 

kryerjes së veprës penale, vendimi ka qene i formës së prerë e cili vendim në mënyrë imperative 

obligon autoritetet komunale të Komunës së Prizrenit, që të veprojnë konform Ligjit 06/L-024, 

për trajtimin e ndërtimeve pa leje për tejkalimet në objekt. 

 

 Andaj bazuar në ligjin për trajtimin e ndërtimeve pa leje, vet qëllimi i këtij ligji në nenin 1 par. 

1.2. në mënyrë decidive përcakton se ka për qëllim krijimin e procedurave të thjeshtëzuara për 

ta mundësuar legalizimin dhe për të ndihmuar qytetarët që të realizojnë përfitime nga ndërtimet 

e tyre. 

 

 Ky ligj përfshin të gjitha ndërtimet pa leje të ndërtuara deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji 

më 05.09.2018, pra është fakt notor se edhe kjo pjesë e objektit “A...... Ç...” ishte ndërtuar para 

hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 

Po ashtu në nenin 6 të këtij ligji është cekur se Komunat kanë përgjegjësi primare në zbatimin 

e këtij ligji. 

 

Nëse i referohemi listës së rrënimit dhe procedurave, ky ligj ka paraparë se si duhet të njoftohet 

pronari i ndërtimit pa leje dhe në nenin 11 paragrafi 3 është cekur se: pas përfshirjes në listën e 

rrënimit dhe pas dorëzimit të njoftimit sipas paragrafit 2. të këtij neni, pronari i ndërtimit pa leje 

ose investitori ose pasardhësi ligjor i pronarit të ndërtimit pa leje ose investitorit dorëzon 

aplikacionin për legalizim dhe paguan dyfishin e taksave përkatëse sipas nenit 20 të këtij Ligji 

nëse ndërtimi është përfshirë në listën e rrënimit për shkak se nuk është dorëzuar aplikacioni, ose 

rrënon ndërtimin, ose dorëzon ankesë, e që në rastin konkret investitori ka dorëzuar aplikacion 

për legalizim më datë 18.07.2019, pasi që është njoftuar për konkluzionin për rrënim. Bazuar në 

paragrafin 4 të te njejtit nen, është theksuar se: nëse pronari i ndërtimit pa leje ose investitori nuk 

ndërmerr asnjërin nga veprimet e përcaktuara në paragrafin 3. të këtij neni, organi kompetent 

rrënon ndërtimin brenda gjashtë (6) muajve nga dorëzimi i njoftimit sipas paragrafit 2. të këtij 

neni. Madje në paragrafin 6 të nenit 11 të ligjit në fjalë theksohet që: organi kompetent nuk do 

të rrënojë ndërtimin nëse aplikacioni për legalizim ose ankesa është në pritje, ose nëse 

ndërtimi është përfshirë në listën e pritjes. 

 

Pra bazuar në këto citate të Ligjit për ndërtimin e objekteve pa leje, vijmë në përfundim se 

autoritetet komunale të Komunës së Prizrenit, nuk kanë përfillur fare ekzistimin e këtij ligji edhe 

pse kanë qenë të obliguar të veprojnë konform këtij ligji sipas Vendimit të MMPH-së të datës 

27.08.2018. 

 

Ndërsa paraqitet si paradoksale se pjesa e objektit “A...... Ç...” ku kishte tejkalim te lejes se 

ndërtimit, me vonë është legalizuar nga po e njëjta administratë komunale, me po të njëjtat kushte 

siq kishte aplikuar në fillim, pa ndryshuar asgjë  e legalizimi i asaj pjese të objektit ishte bërë 

duke u thirrur pikërisht në dispozitat e Ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje, pra ashtu siq ishte 

paraparë ne vendimin e MMPH-se i dt. 27.08.2018.  

Andaj me të drejtë shtrohet pyetja pse duhej bërë rrënimi i asaj pjese të objektit të A...... Ç... ku 

vetëm disa muaj më vonë do të bëhej legalizimi i asaj pjese duke u thirrur në ligjin për trajtimin 
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e ndërtimeve pa leje, e i cili ligj ka qenë në fuqi edhe në ditën kur është nxjerrë konkluzioni për 

rrënim të dhunshëm e po ashtu edhe në ditën kur është realizuar ekzekutimi i atij konkluzioni. 

Kështu që  bazuar në të lartcekurat vijmë në konkludim se me veprimet e tyre autoritetet 

komunale kompetente bien në kontradiktë të mëdha. 

 

Andaj bazuar nën dritën e rrethanave te sqaruar si me larte  vijmë në konkludim se: 

Nuk është kontestuese të pandehurit I.Th., dhe J........ V........ në kohën e kryerjes së veprës penale 

kanë qenë persona zyrtar, nuk është kontestuese se me nxjerrjen e konkluzionit për rrenim të 

dhunshëm, gjegjësishtë me realizimin e ekzekutimit e atij konkluzionit u tejkaluan autorizimet 

ligjore, nuk është kontestuese se me veprimet e tyre qëllimshëm shkaktuan dëm material palës 

së dëmtuar, andaj është arritur përtej dyshimit të bazuar mirë se në veprimet e të pandehurve janë 

formuar të gjitha elementet e veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 

414 paragraf 2 lidhur me paragrafin 1 te KPRK-së. 

 

Sipas nenit 414 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 dhe nenin 31 të KPRK-së, vepra penale – 

keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, ekziston në rastet kur “personi zyrtar që e kryen 

veprën penale nga paragrafi 1 i këtij neni dhe përfitimi apo dëmi e tejkalon shumën prej pesëmijë 

(5000) euro, dënohet me gjobë dhe burgim prej tre (3) deri në dhjetë (10) vjet”. Ndërsa në 

paragrafin 1 të nenit të lartcekur parashihet se “personi zyrtar, i cili duke shfrytëzuar detyrën apo 

autoritetin zyrtar i tejkalon kompetencat e tij ose nuk i përmbush detyrat zyrtare të tij me qëllim 

që të përfitoj çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër apo që t’i shkaktojë dëm personit 

tjetër ose që t’i shkel të drejtat e personit tjetër”. Pastaj, me nenin 31 të KPRK-së theksohet që 

“nëse dy apo më shumë persona së bashku kryejnë veprën penale duke marrë pjesë në kryerjen 

e veprës penale ose thelbësisht duke i kontribuar kryerjes së saj në ndonjë mënyrë tjetër, secili 

prej tyre është përgjegjës dhe dënohet me dënimin e paraparë për vepër penale”. 

 

Sa përket vlerësimit të rrethanave e lidhur me llojin dhe lartësinë e dënimit të shqiptuar për të 

pandehurit, gjykata ka vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese dhe rënduese, 

Për të pandehurën J........ V........ është vlerësuar se  e njëjta ka qene plotësisht e përgjegjshme 

per veprimet qe i ka ndërmarrë, shkalla e lartë e pjesëmarrjes në realizimin e veprës penale, 

shkallën e lartë te dashjes për të kryer veprën penale, duke treguar këmbëngulësi si dhe dëmi i 

shkaktuar, nga rrethanat lehtësuese është vlerësuar fakti se e pandehura asnjëherë më parë nuk 

ka qenë e dënuar.  

Ndërsa sa i përket rregullave te posaçme për matjen e dënimit me gjobë, gjykata ka marrë 

parasysh shumën e të ardhurave personale te pandehurës si dhe gjendjen pasurore te saj. 

 

Për të pandehurin I.Th., është vlerësuar roli i tij si person me pozitën me të lartë në drejtorinë e 

inspektorateve dhe influenca qe ka pozita, në shkallën në cilën vepra ishte planifikuar (shkallë e 

lartë e pjesëmarrjes), shkallën e lartë të dashjes, po ashtu nga rrethanat lehtësuese është vlerësuar 

fakti se i njëjti nuk ka ndonjë precedent të mëparshëm penal.  

Te matja e dënimit me gjobe është  vlerësuar jo vetëm pesha e veprës penale dhe rrethanave tjera 

por edhe sipas mundësisë, gjendjes pasurore te te pandehurit dhe te ardhurave personale te tij. 

 

Duke pas parasysh se i dëmtuari është udhëzuar në kontest civil dhe nuk është vendosur për 

lartësinë e vlerës së kërkesës pasurore juridike, kjo ka ardhur për faktin se ekspertizës së ekspertit 

të ndërtimtarisë L.M., i është falur pjesërisht besimi, për gjykatën ka qenë me rëndësi konstatimi 

i ekspertit se në pjesën e objektit që është rrënuar është shkaktuar dëm material në përmasa të 

mëdha, andaj gjykata nuk e ka parë të arsyeshme caktimin e ndonjë eksperti tjetër vlerësues për 

të përcaktuar vlerën e saktë të dëmit të shkaktuar gjatë rrënimit të asaj pjese të objektit dhe për 

këto arsye pala është udhëzuar në kontest civil konform nenit 463 paragrafi 2 të KPP-së.  
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Vendimi mbi kompensimin e shpenzimeve të procedurës penale është marrë konform nenit 453 

paragraf 1 të KPP-së.  

 

Vendimi për kompensimin e viktimave të krimit është marrë në kuptim të nenit 39 par. 3 

pika 1 të Ligjit nr.05/L-036. 

 

Sa i përket pjesës liruese të aktgjykimit për të pandehurën E.M-Th.,, gjykata ka gjetur se me 

veprimet e të njëjtës nuk është shkaktuar dëmi, as nuk ka pasur ndonjë përfitim, kështu që gjykata 

vije në konkludim se në veprimet e saj mungon kauzaliteti, dhe nuk është përmbushur asnjëri 

prej elementeve të veprës penale për të cilën ngarkohet, kështu që nuk është provuar se e njëjta 

ka kryer vepër penale.  Kështu që konform nenit 364 paragraf 1, nënparagraf 1,3 të KPP-së të 

njëjtën e ka liruar nga akuza. 

 

Për të pandehurit I.B., dhe A.T.,, prokurori i shtetit nuk ka arritur me asnjë provë të përcaktoj se 

cilat ishin autorizimet e tyre, me të cilat ata tejkaluan autorizimet ligjore, por është mjaftuar me 

faktin se ata ditën kritike gjendeshin në vendngjarje .Andaj për gjykatën kjo ishte e pa mjaftuar 

për t’u konsideruar të fajshëm dhe erdhi në konkludim se në veprimet e tyre nuk formohen 

elementet e veprës penale për të cilën janë ngarkuar. Kështu që konform nenit 364 paragraf 1, 

nënparagraf 1,1 të KPP-së të njëjtit i ka liruar nga akuza. 

 

I pandehuri Sh.K., në cilësi të zyrtarit ligjor, ka deklaruar se ditën kritike është gjetur në vendin 

e ngjarjes me pretekst se po i dërgonte njoftimin e DUPH-së palës së dëmtuar, ndërsa sipas 

pretendimeve të prokurorit të shtetit për të pandehurin Sh.K., në cilësi të zyrtarit ligjor, merr 

pjesë në mënyrë aktive në ekzekutimin e objektit, duke deklaruar se rrënimi mund të bëhet dhe 

nuk është në kundërshtim me ligjin. Gjykata vie në konkludim se pavarësisht deklarimit të 

Sh.K.,t lidhur me ligjshmërinë e rrënimit të asaj pjese të objektit, deklarimi i tij nuk do të 

ndikonte apo nuk do ta pengonte realizimin e konkluzionit ngase që më parë konkluzioni tash 

me ishte nxjerrë dhe plani për realizimin e konkluzionit për rrënim ishte përgaditur, andaj 

deklarimi i tij ka shërbyer vetëm për të justifikuar veprimet para mediave dhe masës se personave 

qe ishin tubuar aty dhe se nuk ka prodhuar pasoja juridike.  

 

Nga analizimi i detajuar të dispozitës ligjore të nenit 414 të KP-së, vetëm deklarimi për një 

çështje si shprehje e një mendimi subjektiv, nuk bart me vete edhe implikimin në kryerjen e 

veprës penale, ngase kjo vepër penale përbehet nga tipare- elemente të caktuara e që në asnjë 

mënyrë deklarimi- shprehja e mendimit nuk është element i kësaj vepre penale. Kështu që 

konform nenit 364 paragraf 1, nënparagraf 1,1 të KPP-së të njëjtën e ka liruar nga akuza. 

 

Andaj nga të gjitha këto që u thanë më lartë e duke marrë parasysh posaçërisht faktin se gjykata 

me rastin e vendosjes është e obliguar që të provoj të gjitha faktet në mënyrë të gjithanshme dhe 

të  pa kontestueshme, në favor dhe disfavor të të pandehurve, e posaçërisht këtë duke e ndërlidhur 

me  nenin 3 të KPP-së, parimin e prezumimit të pafajësisë dhe parimin in dubio pro reo, se 

mëdyshjet lidhur me ekzistimin e fakteve të rëndësishme për çështjen ose për zbatimin e ndonjë 

dispozite të ligjit penal interpretohen në favor të të pandehurit dhe të drejtave të tij sipas këtij 

Kodi dhe sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës. E në ndërlidhje të kësaj po ashtu duke 

pasur parasysh edhe faktin se të gjitha argumentet që janë “in peius" ndaj të akuzuarit duhet të 

vërtetohen me siguri të plotë gjegjësisht përtej dyshimit të arsyeshëm dhe nëse nuk arrihet diçka 

e tillë duhet konsiderohen se nuk ekzistojnë kushte për argumentet që janë në favor ndaj të 

akuzuarit merren se ekzistojnë edhe atëherë kur janë vërtetuar me probA......litet.   
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Andaj në rastin konkret trupi gjykues vlerësoi se nga provat e administruara dhe nga tërësia e 

tyre nuk është arritur që të vërtetohet se të pandehurit E....... M....... Th...., A.T.,, I.B., dhe Sh.K., 

kanë kryer veprën penale –keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 414  i KP-së ose 

ndonjë vepre tjetër të paraparë nga kapitullin e veprave penale kundër detyrës zyrtare dhe në 

bazë të nenit 364 paragraf 1 nën paragrafët 1. 1 dhe 1.3 të KPP-së, i liroi të pandehurit nga akuza. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale për këtë pjesë të procedurës paguhen nga mjetet 

buxhetore të gjykatës konform nenit 454 paragrafi 1 i KPP-së.  

 

Nga të cekurat si më lartë, u vendos si në dispozitivin nën I dhe II të këtij aktgjykimi. 

  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Krimeve të Rënda  

PKR.nr.113/2019 më datë 17.05.2022 

 

                                Kryetarja e trupit gjykues 

                                                                                                              Kymete Kicaj 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


