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                                    Pkr.nr.29/2020 

 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti për krime të rënda, kryetarja 

e trupit – gjyqtarja Ajser Skenderi me anëtarët e trupit – gjyqtarët: Kymete Kicaj e Luan Berisha, 

me  proçesmbajtësen Birsen Kume, në çështjen penale kundër të akuzuarit B.K., nga Prizreni, 

për shak të veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 par.l. të 

KP,duke vendosur sipas aktakuzës së PSH në Prizren-departamenti për krime të rënda,P P/I.nr. 

106/18 të datës 25.03.2019, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor në prezencën e Prokurorit të 

Shtetit Metush Biraj, përfaqësuesit të komunës së Prizrenit avokat B.M., të akuzuarit dhe 

mbrojtësit të tij av. D.Sh., më datën 01.02.2021  muarr dhe publikisht e shpalli, ndërsa me datën 

19.02.2021 e përpiloi  këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 I akuzuari: 

 

B.K., nga i ati ............... dhe e ëma ..............., e lindur ..............., i lindur me dt............... 

në fshatin ..............., Komuna e Prizrenit, tani me banim në Prizren, rr. ............... nr. ....., e ka të 

kryer shkollën e mesme, inspektor i ndërtimtarisë, i gjendjes së dobët ekonomike, i martuar, i ati 

i pesë fëmijëve, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës. 

 

Konformë nenit 364 par.1.p.l.3, të KPP i akuzuari B.K.,  

 

 

             LIROHET NGA AKUZA 

 

Se si person zyrtar duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar të inspektorit të 

ndërtimtarisë, nuk i përmbush detyrat zyrtare me qëllim që të përfitoj çfarëdo dobie për vete ose 

për personin tjetër apo që ti shkaktoj dëm personit tjetër, në atë mënyrë që përkundër njoftimit 

të fundit nr. ............... të lëshuar me datë 20,10,2014 adresuar investitorit Xh.B., pronar i 

kompleksit hotelier- shtëpizave nga konstruksioni i drurit "............... " që gjenden në anën e 

diathtë të rruqës Prizren - Nashec, afër autostradës, i bazuar në Konkluzionin mbi lejimin e 

ekzekutimit të dhunshëm nr. ..............., që e ka lëshuar me datën 02,05,2014 nuk e ka bërë 

ekzekutimin me datë 24.10.2014,e as pas kësaj date, edhe pse ka qenë i detyruar,  
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 -Këso dore kishte për të kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit zyrtar 

nga neni 422 pr.l. të KP. 

  

 Shpenzimet procedurale bijnë në barrë të mjeteve buxhetore të kësaj gjykate.  

 

 

         A r s y e t i m 

 

 

Prokuroria e Shtetit në Prizren – Departamenti për krime të rënda,  kësaj gjykate ia ka 

parashtruar aktakuzën PP/I.nr. 106/18 të datës 25.03.2019, kundër të akuzuarit B.K., nga Prizreni 

për shkak të veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 par.l. të 

KP. Në fjalën përfundimtare të dhënë në seancën e shqrtimit gjyqësor të datës 29.01.2021, 

Prokurori i Shtetit Metush Biraj ka ngel në tërësi pranë fjalës përfundimtare të dhënë në 

shqyrtimin e mëparshëm-të datës 29.10.2019,ku ka deklaruar se nga provat e administruara 

materiale por edhe me ndëgjimin e dëshmitarëve B.B., dhe F.H., është vërtetuar se kompetent 

për ekzekutimin e konkluzionit për rrënimin e objektit të ndërtuar pa leje ka qenë inspektori i 

çështjes B.K.,. Poashtu nga provat e administruara rezulton padyshim fakti se objekti në fjalë 

nuk është rrënuar në bazë të konkluzionit të dt. 24.10.2014 e as më vonë, deri më sot, të cilin 

fakt nuk e mohon as vet i akuzuari. Ka propozuar gjykatës që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të 

dënohet sipas ligjit. 

 

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar-Komunës së Prizrenit, avokat B.M., e ka mbështetur 

fjalën përfundimtare të prokurorit të shtetit, duke shtuar se nëse i akuzuari do të shpallet fajtor 

me aktgjykim të formës së prerë, Komuna e Prizrenit do të filloj procedurën kontestimore për 

kompensimin e dëmit. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit avokat D.Sh., fjalën përfundimtare gjykatës ia ka dorëzuar në 

formën e shkruar dhe se gjatë elaborimit verbal ka deklaruar se me asnjë provë nuk është 

vërtetuar fakti se i mbrojturi i tij të ketë kryer veprën penale, se nuk ka përfituar dobi pasurore 

për vete apo ndonjë person tjetër, apo ti ketë shkaktuar dëm personit tjetër, e as që ka shkelur të 

drejtat e personit tjetër. Përkundrazi i ka ndërmarr të gjitha veprimet për të cilat ka pasur 

kompetencë dhe se ka inicuar edhe procedurë kundërvajtëse dhe ka parashtruar kallzim penal. 

Nga të gjitha provat e administruara në këtë shqyrtim gjyqësor nuk është vërtetuar dëmi i 

shkaktuar me këtë rast të dëmtuarës eventuale – Komunës së Prizrenit, e aq më pak të ketë 

ekzistuar qëllimi i shkaktimit të dëmit i cili është element qenësor për ekzistimin e kësaj vepre 

penale, të cilin dëm e dëmtuara nuk e ka paraqitur në këtë çështje penale me asnjë provë. Andaj, 

bazuar në të lartëcekurat ka propozuar që gjykata të akuzuarin B.K., ta liroj nga akuza.  

 

Me pohimet e mbrojtësit është pajtuar edhe i akuzuari B.K.,. 

 

Në rastin konkret nuk është kontestues fakti se këtu i akuzuari ka marrë konkluzion mbi 

lejimin e ekzekutimit të dhunshëm me dt. 02.05.2014 dhe se nuk e ka bërë ekzekutimin e të njëjtit 

me dt. 24.10.2014,e as më vonë. Mirëpo kontestuese është se cilat janë veprimet inkriminuese të 

të akuzuarit B.K., e me të cilat veprime do të mund të formoheshin elementet esenciale të veprës 

penale për të cilën është akuzuar. 
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Andaj, në këtë drejtim, për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë 

çështje gjykata  në pajtim me palët në procedurë ka bërë leximin e provave të administruara gjatë 

shqyrtimit të kaluar dhe atë ka lexuar deklaratën e dëshmitarit F.H., i cili gjatë shqyrtimit 

gjyqësor të datës 11.09.2019, ka ngelë pranë deklaratës së dhënë në prokurori me dt. 19.02.2019, 

duke cekur se inspektori i ndërtimtarisë nxjerr konkluzion për ekzekutimin e dhunshëm të 

objekteve pa leje dhe se në atë moment kur e merr konkluzionin, një shkresë të tillë i dërgohet 

palës me qëllim të njoftimit se do të bëhet ekzekutimi i dhunshëm. Pastaj inspektori ka për 

obligim që së bashku me kontraktuesin e ekzekutimit të dhunshëm të objekteve të del në vend të 

ngjarjes dhe më për së afërmi të njihet me objektin që do të rrënohet, sa kohë i nevojitet për me 

ekzekutua si dhe mjetet e punës që duhet të përdoren. Pas kësaj inspektori ia sjell lëndën 

koordinatorit – në rastin konkret dëshmitarit dhe në bazë të asaj i njëjti e bën kërkesën policisë 

72 orë më herët, me qëllim të asistimit për ekzekutimin e lëndës. Nëse dështon ekzekutimi i 

konkluzionit për shkaqe objektive, si në rastin konkret, inspektori sërish mundet me zbatua 

konkluzionin në fjalë. Për secilin ekzekutim njoftohet drejtori i inspektorateve dhe se 

konkluzionin përpos inspektorit e nënshkruan edhe drejtori dhe se eprori jep urdhër për 

ekzekutim.  

 

Gjatë shqyrtimit të datës 10.11.2020 është lexuar edhe deklarata e dëshmitarit Xh.B., i 

cili në shqyrtimin e datës 11.09.2019 ka deklaruar se është pronar i objektit “...............”,se deri 

më sot për këtë objekt nuk ka leje ndërtimi. E din që për objektin në fjalë kanë qenë persona për 

me rrënu por ai ka qenë në Turqi dhe nuk e din se kush ka qenë. Ka shtuar se inspektorët e 

Komunës kanë qenë në vend dhe ia kanë ndaluar punën, po ashtu i akuzuari ia ka shkruajtur edhe 

dënimin për ndërtim pa leje të cilin e ka paguar. Pas dështimit të rrënimit të objektit për shkak të 

mosardhjes së policisë në teren, ka bërë kërkesë që të pajiset me leje, mirëpo nuk ia kanë lëshuar 

lejen dhe se e ka vetëm lejen e punës.  

 

Është lexuar poashtu edhe deklarata e dëshmitarit B.B., i cili në shqyrtimin e kaluar të 

datës 18.10.2019, ka deklaruar se gjatë perudhës kohore 2014 - 2016 ka ushtruar punën e drejtorit 

të Drejtorisë së Inspektorateve në Komunën e Prizrenit, se inspektorët janë të pavarur në punën 

e tyre dhe se drejtori nuk ka të drejtë që të interferoj në asnjë çështje profesionale sepse këto janë 

obligime profesionale të inspektorëve. Sa i përket asaj se pse nuk është zbatuar konkluzioni i dt. 

24.10.2014 për rrënimin e shtëpizave – konstrukcioneve të drurit “...............”, ka theksuar se ka 

munguar mbështetja e policisë për rrënimin e objektit, pasi në këto raste të ndjeshme për tu 

siguruar se inspektorët nuk do të kenë telashe në teren, sigurohet edhe prezenca e policisë. 

Ekzekutimin e konkluzionit e bën inspektori i cili e nxjerr konkluzionin dhe është përgjegjës deri 

në ekzekutim. Sa i përket inspektorit në fjalë-B.K., mendon që e ka kryer mjaft me përgjegjësi 

punën, pasi e ka parë gadishmërinë e tij që ta kryej deri në fund, mirëpo ka qenë mungesa e 

policisë në këtë rast, që ka pamundësuar ekzekutimin e konkluzionit edhe pse kjo zonë nuk ka 

plan rregullues urbanistik, meqë inspektori në fjalë i ka marrë të gjitha masat. E din që ditën 

kritike policia ka dërguar një shkresë zyrtare, mirëpo detajet nuk i kujtohen.  

 

Nga provat materiale të administruara-të lexuara dhe ate njoftimi i bërë nga Drejtoria e 

Inspektoriateve, Inspektoriati i Ndërtimtarisë për pronarin Xh.B., me nr. ............... të dt. 

20.10.2014, vërtetohet se është njoftuar pronari Xh.B., që gjer me dt. 23.10.2014 të bëjë rrënimin 

vullnetar të kompleksit hotelier dhe tereni të kthehet në gjendje të mëparshme dhe se pas dt. 

23,gjegjësisht me dt. 24.10.2014 inspektorati i ndërtimtarisë do të bëjë ekzekutimin e 

detyrueshëm dhe më pas shpenzimet barten në llogari të tij. Njoftimi është nënshkruar nga 

inspektori i ndërtimtarisë B.K., dhe nga drejtori B.B.,.  
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Nga kërkesa për fillimin e procedurës kundërvajtëse kundër Xh.B., me nr. ............... e dt. 

25.03.2014 e parashtruar nga inspektorati i ndërtimtarisë për Gjykatën e Kundërvajtjes – nga 

inspektori i ndërtimtarisë B.K., vërtetohet se është parashtruar kërkesa për fillimin e procedurës 

kundërvajtëse kundër investuesit të punimeve – Xh.B., pasiqë ka bërë punimet në ndërtimin e 

objektit kompleksi hotelier që gjendet në rr. Prizren – Nashec dhe është bërë fillimi i montimit 

të 9 shtëpizave nga konstrukcioni i drurit me gabarit prej 120.00 x 5.00 m.  

 

Nga konkluzioni mbi lejimin e ekzekutimit të lëshuar nga Inspektoriati i Ndërtimtarisë 

me nr. ...............  të dt. 02.05.2014, vërtetohet se është lejuar ekzekutimi i aktvendimit të 

ekzekutueshëm i Inspektoratit të Ndërtimtarisë me nr. ............... të dt. 14.04.2014 dhe se 

ekzekutimin e detyrueshëm do ta zbaton Drejtoria e Inspektorateve – Inspektorati i Ndërtimtarisë 

me dt. 08.05.2014 dhe ditëve të ardhshme duke filluar prej orës 10:00 deri te ekzekutimi 

përfundimtar, dhe se ekzekutimi i detyrueshëm do të zbatohet kundër investuesit të punimeve 

Xh.B.,.  

 

Nga procesverbali mbi konstatimin e gjendjes faktike në terren i Drejtorisë së 

Inspektorateve - Komuna e Prizrenit me nr............... i dt. 01.04.2014, konstatohet se në 

procedurën e verifikimit të gjendjes faktike në terren të kryer me dt. 01.04.2014, parashtruesi i 

kërkesës B.B., nga Prizreni, ka kërkuar që të pajiset me leje për ndërtimin e kamp shtëpizave 

montazhe në rr. Prizren – Nashec, ku me daljen në vend të ngjarjes vërehet se punimet kanë 

filluar në ndërtimin e kamp shtëpizave montazhe. Në këtë pjesë nuk ka plan të hartuar rregullues, 

kurse me P.ZH.U është e parapame zonë e mbrojtur bujqësore dhe konstatimi është se nuk mund 

të pajiset me leje.  

 

Nga aktvendimi i Drejtorisë për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor nr. ............... të dt. 

07.04.2014 vërtetohet se është refuzuar kërkesa e B.B., nga Prirzeni, për tu pajisur me leje 

ndërtimi të kamp shtëpizave montazhe. 

 

Nga Kallzimi penal me nr. ............... të dt. 28.01.2011 parashtruar nga Drejtoria e 

Inspektorateve ndaj pronarit Xh.B., vërtetohet se inspektori B.K., ka bërë kallxim penal ndaj 

pronarit të lartëcekur, për shkak të punimeve ndërtimore të kundërligjshme dhe heqja apo 

dëmtimi i vulave zyrtare.       

 

Nga aktvendimi i Inspektoratit të Ndërtimtarisë  me nr. ...............  të dt. 14.04.2014, 

vërtetohet se i është urdhëruar investuesit të punimeve Xh.B., që më së voni në afatin prej 5 

ditësh, nga dita e marrjes së këtij aktvendimi të bëjë rrënimin – largimin e objektit, kompleksin 

hotelier shtëpiza nga konstrukcioni i drurit dhe se në të kundërtën do të merret konkluzioni mbi 

ekzekutimin e detyrueshëm, ku i njëjti aktvendim është nënshkruar nga inspektori i ndërtimit 

B.K., dhe nga drejtori B.B.,.  

 

Nga procesverbali i Drejtorisë së inspektorateve- Komuna e Prizrenit me nr. ............... e 

dt. 26.01.2015,vërtetohet se me daljen në teren inspektori B.K., ka konstatuar se shiritat e 

vendosura nga ana e inspekcionit janë hequr. 

 

Nga  procesverbali i Drejtorisë së inspektorateve - Komuna e Prizrenit me nr. ...............  

të dt. 21.03.2014, me dalje në teren është vërtetuar se investitori Xh.B., në rrugën e Nashecit nga 

ana e djathtë ka filluar montimin e kamp shtëpizave ku është bërë betonimi i bazës për montimin 

e shtëpizave nga druri, ku për momentin janë duke u montuar 9 copë me  
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dimenzione 5.00 x 4.00 m, dhe në gjatësi prej 120 m, dhe se nuk posedon lejen e ndërtimit.  

Inspektori – këtu i akuzuari B.K., ka urdhëruar që të ndërpriten të gjitha punimet e mëtejme të 

objektit në fjalë derisa të sigurohet leja përkatëse.  

 

Nga procesverbali i Drejtorisë së Inspektorateve - Komuna e Prizrenit me nr. ............... e 

dt. 09.04.2014, vërtetohet konstatimi i inspektorit B.K., se edhe përkundër urdhërit për ndalim 

punimesh, investuesi ka vazhduar me punime duke filluar montimin edhe të shtatë shtëpizave 

nga druri, me ç’rast edhe janë vendosur shiritat për ndalim dhe se është urdhëruar investitori që 

të bëj rrënimin – demontimin e të gjitha punimeve të kryera pa leje ndërtimi, në mënyrë 

vullnetare dhe se në të kundërtën do të bëhet ekzekutimi nga ky organ.  

 

I akuzuari B.K., në mbrojtjen e tij në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor të 

dt.10.11.2020 ka deklaruar se ngel në tërësi pranë mbrojtjes së dhënë në shqyrtimin e kaluar të 

datës 18.10.2019, ku ka deklaruar se i ka ndërmarrë të gjitha veprimet që i takojnë inspektorit të 

ndërtimit dhe se punën e ka kryer deri në fund me kompetencat që i ka patur. Ka dalur në teren 

për ta ekzekutuar konkluzionin e dt. 02.05.2014 dhe se deri tek ekzekutimi nuk ka ardhur pasiqë 

nuk ka patur përkrahje të policisë. Poashtu ka shtuar se pas kësaj date konkluzioni zbatohet vetëm 

me urdhër të eprorëve, drejtorit të inspektorateve, asamblesë komunale, pasi në këto raste kur 

nuk ka plan detal urbanistik merr vendime Kuvendi Komunal. Ditën kritike ka qenë në vendin e 

ngjarjes në orën e caktuar, në teren poashtu ka qenë edhe firma kontraktuese për rrënim, mirëpo 

në ndërkohë ka ardhur urdhëri prej Drejtorisë së Inspektorateve që të tërhiqen pasiqë nuk ka 

asistim nga policia.  

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor të datës 10.11.2020 ka deklaruar se nuk ka tentuar që ta 

ekzekutoj përsëri konkluzionin pasi kjo nuk është mvarur prej tij por prej eprorit, se konkluzioni 

është akti i fundit i një inspektori dhe se ndonjë ditë tjetër nuk ka shkuar që ta ekzekutoj 

konkluzionin për rrënim të objektit, pasi nuk ka marr urdhër nga eprori. Eprori zakonisht çdo 

ditë jep urdhëra dhe se në lidhje me këtë ekzekutim nuk ka dhënë urdhër që përsëri të zbatohet 

konkluzioni dhe se po të mvarej prej tij objekti do të ishte rrënuar, duke shtuar se asnjë inspektor 

nuk punon pa urdhër të eprorit.  

 

Në bazë të lartëcekurave e pas analizimit dhe vlerësimit të secilës provë një nga një dhe 

në lidhshmëri me njëra tjetrën si dhe duke vepruar në lidhje me vërejtjet e dhëna të Gjykatës së 

Apelit të Kosovës,në aktvendimin e tyre PAKR.nr.58/20 të datës 09.03.2020,gjykata ka vërtetuar 

se në veprimet e të akuzuarit B.K., nuk formohen elementet qenësore të veprës penale 

keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 par.l. të KP, pasi që kjo nuk është 

vërtetuar me asnjë provë relevante të administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor. Përkundrazi, me 

administrimin e provave të lartëcekura e të parashtruara nga ana e prokurorisë është vërtetuar 

pafajësia e të akuzuarit. Kjo nga fakti se i akuzuari i ka ndërmarr të gjitha veprimet e duhura në 

kuadër të kompetencave të tij, ka parashtruar kallxim penal dhe ka inicuar procedurën 

kundërvajtëse ndaj investitorit Xh.B., ka urdhëruar që të ndërpriten të gjitha punimet e mëtejme 

të objektit në fjalë derisa të sigurohet leja përkatëse, gjë të cilën investitori nuk e ka respektuar 

dhe ka vazhduar me punimet e mëtejme. Ka urdhëruar rrënimin vullnetar të objektit të ndërtuar 

pa leje, e që po ashtu nuk është respektuar nga investitori,për çka edhe në fund ka marr 

konkluzion për rrënim të detyrueshëm e të cilin konkluzion për shkak të mos asistimit të policisë 

ditën kritike në vendin e ngjarjes nuk ka mundur që ta zbatojë. Më vonë nuk e ka bërë 

ekzekutimin e konkluzionit pasi nuk ka marrë urdhër nga eprori, inspektori nuk punon pa urdhër 

të eprorit. 
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Se këtu i akuzuari i ka ndërmarr të gjitha masat e duhura ligjore është vërtetuar edhe nga 

deklarata e dëshmitarit B.B., i cili në atë kohë ka qenë ushtrues i detyrës së drejtorit të 

inspekcionit të ndërtimtarisë i cili ka deklaruar se inspektori në fjalë, B.K., e ka kryer mjaft me 

përgjegjësi punën, mirëpo ka qenë mungesa e policisë në këtë rast që ka pamundësuar 

ekzekutimin e konkluzionit. 

 

Deklaratës së këtij dëshmitari gjykata ia fali besimin e  plotë, pasiqë kjo deklaratë 

përputhet edhe  me provat materiale të lartëcekura, veprimet të cilat i ka marr i akuzuari ndaj 

invesititorit Xh.B., i cili në dëshminë e tij ka pranuar se nuk i është përmbajtur urdhëresave të 

inspektorit, është shpallur fajtor në procedurën për kundërvajtje e të cilin dënim edhe ka paguar. 

Po ashtu ka pranuar se ka aplikuar për leje, por i është refuzuar marrja e lejes për objektin në 

fjalë dhe se më vonë është pajisur me leje të punës. 

 

Andaj, duke i marr parasysh të gjitha këto të lartëcekura gjykata ka ardhur në përfundim 

se në rastin konkret nuk ka veprime të kundërligjshme nga ana e të akuzuarit dhe se në veprimet 

e tij nuk formohen elementet qenësore të veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit 

zyrtar nga neni 422 paragrafi 1 të KP. Kjo nga fakti se pas dështimit të ekzekutimit herën e parë 

ai nuk ka mundur përsëri që ta zbatoj konkluzionin për rrënim, pasi nuk ka marr urdhër nga 

eprori, pasi eprori zakonisht çdo ditë jep urdhëra dhe se në lidhje me këtë ekzekutim nuk ka 

dhënë urdhër që përsëri të zbatohet konkluzioni.Këtë fakt e ka vërtetuar në deklaratën e dhënë 

edhe dëshmitari F.H., i cili ka deklaruar se për secilin ekzekutim njoftohet drejtori i 

inspektoriateve dhe se konkluzionin përpos inspektorit e nënshkruan edhe drejtori dhe se eprori 

jep urdhër për ekzekutim. Andaj, në këtë drejtim edhe deklarata e dëshmitarit edhe mbrojtja e të 

akuzuarit përputhen dhe se shkak për mosekzekutim të sërishëm të konkluzionit nga ana e të 

akuzuarit ka qenë se nuk ka patur urdhër për ekzekutim nga eprori.P randaj edhe pjesa e 

deklaratës së dëshmitarit B.B., ushtruesit të punës së drejtorit të Drejtorisë së Inspektorateve në 

Komunën e Prizrenit në atë periudhë, se inspektorët janë të pavarur në punën e tyre dhe se drejtori 

nuk ka të drejtë që të interferoj në asnjë çështje profesionale, për gjykatën është e papranueshme 

dhe se kësaj pjese të deklaratës së tij gjykata nuk ia fali besimin nga fakti se edhe koordintori 

F.H., edhe i akuzuari kanë deklaruar se për secilin ekzekutim njoftohet drejtori i inspektoriateve, 

se konkluzionin përpos inspektorit e nënshkruan edhe drejtori dhe se eprori jep urdhër për 

ekzekutim. 

 

Konform nenit 422 paragrafi 1 të KP, personi zyrtar i cili duke shfrytëzuar detyrën apo 

autoritetin zyrtar i tejkalon kompetencat e tij ose nuk i përmbush detyrat zyrtare të tija me qëllim 

që të fitojë çfarëdo dobie për vete ose për personin tjetër apo që ti shkaktoj dëm personit tjetër 

ose që seriozisht të shkel të drejtat e personit tjetër kryen veprën penale keqpërdorimi i pozitës 

apo i autoritetit zyrtar nga neni 422 pr.l. të KP.  

 

Për të ekzistuar kjo vepër penale duhet medoemos të shkelet ndonjë dispozitë e ndonjë 

ligji tjetër e që kjo në dispozitiv të aktakuzës mungon. Në aktakuzë pretendohet se i akuzuari 

nuk i ka përmbushur detyrat zyrtare me qëllim që të përfitoj çfarëdo dobie për vete ose për 

personin tjetër ose që ti shkaktojë dëm personit tjetër. Mirëpo, deri në përfundim të shqyrtimit 

gjyqësor prokurori me asnjë provë nuk ka qenë në gjendje ti vërtetojë këto pohime, të vërtetojë 

se çfarë dobie ka përfituar i akuzuari, çka ka përfituar personi tjetër, apo çfarë dëmi i është 

shkaktuar komunës së Prizrenit, pasi që as Komuna e as Prokurori i shtetit nuk kanë cekur fare 

se për çfarë dëmi kemi të bëjmë apo eventualisht a është shkaktuar ndonjë dëm, nëse po në çfarë 

shume. Të gjitha këto fakte kanë ngelur të paprovuara dhe të pasqaruara nga ana e Prokurorisë. 

Është obligimi i prokurorisë që të parashtrojë prova mbi të cilat e bazon aktakuzën dhe se në këtë 
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drejtim akuza ka dështuar që të provoj një gjë të tillë pasiqë nga provat e administruara nuk është 

vërtetuar fajësia e të akuzuarit. 

 

Përderisa nuk rezulton se me veprimin e të akuzuarit i është shkaktuar dëmi një subjekti, 

sepse nuk ka të evidentuar një subjekt që është i dëmtuar, e për më tepër nuk rezulton se është 

vërtetuar ndonjë dëm ndaj Komunës së Prizrenit, andaj edhe veprimi i tillë nuk mund ti vihet në 

barrë të akuzuarit, si veprim me efekt të përgjegjësisë penale, për shkak se mungon subjekti pasiv 

i veprës penale, pasi nuk është vërtetuar njëri prej elementeve qenësore që përbëjnë figurën e 

kësaj vepre penale, e që është dëmi. 

  

Vepra e lartëcekur penale kryhet vetëm me dashje dhe atë me dashje të drejtpërdrejtë, 

pasi për ekzistimin e kësaj vepre penale është i nevojshëm sigurimi për vete ose për tjetrin 

çfarëdo përfitimi material apo jomaterial, shkaktimi i dëmit një personi tjetër ose që seriozisht ti 

shkelen të drejtat e personit tjetër, që do të thotë se çdo keqpërdorim i detyrës zyrtare nuk 

nënkupton edhe konsumimin e kësaj vepre penale pa u vërtetuar dashja e drejtpërdrejtë e të 

akuzuarit, e që kjo në këtë rast nuk është provuar. Nga kjo rrjedhë edhe se çdo keqpërdorim nuk 

paraqet patjetër vepër penale pasi që në rastet e caktuara ai mund të ketë vetëm karakter të 

përgjegjësisë disiplinore ose të ndonjë përgjegjësie tjetër. 

 

Andaj, në mungesë të provave që do ta vërtetonin faktin e fajësisë së të akuzuarit, pasiqë 

një gjë e tillë nuk është provuar me asnjë provë relevante dhe bindëse, gjykata mori aktgjykim 

lirues dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, sepse nuk është vërtetuar se në veprimet e 

të akuzuarit formohen elementet qenësore të veprës penale  sipas aktakuzës. 

 

 

Nga të lartëcekurat u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit. 

   

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konformë nenit 454 par.1 të KPP. 
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KËSHILLË JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej l5 dite, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate.   


