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Numri i lëndës: 2020:147827 

Datë: 16.12.2020 

Numri i dokumentit:     01346556 

 

 

 

P.nr.581/17 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

 GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ - Departamenti i Përgjithshëm, sipas   

gjyqtarit Ibrahim Idrizi,  me sekretaren juridike Qëndresa Bobi-Neziri, në çështjen penale 

kundër  akuzuarit N.H. për shkak të veprës penale punimet ndërtimore të kundërligjshme nga 

neni 294 par. 1 të KPK-së, i akuzuar me aktakuzën e Prokurorisë Themelore në Ferizaj-

Departamenti për krime të Rënda, PPI.nr. 253/14 të datës 23.03.2015,  pas mbajtjes së 

shqyrtimit gjyqësor,  më 2 dhjetor  2020,  shpalli dhe publikisht komunikoi këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

I akuzuari N.H., i biri i .... dhe nënës .... e gjinisë ...., i lindur me ...., me numër personal 

...., i lindur në Shkup , R. Maqedonisë me vendbanim në Ferizaj rruga “....” nr.., shqiptar, 

shtetas i R. Kosovës, ka të kryer shkollën e mesme elektro teknike, i punësuar në Kompaninë 

“....” në pozitën e pronarit, i martuar, prind i 4 fëmijëve, me gjendje të mesme ekonomike, 

mbrohet në liri,   

 

Ë sh t ë    f a j t o r 

 

Se me datë 21.12.2010, në rrugën “ Dëshmorët e Kombit” në Ferizaj, në cilësinë e 

pronarit të kompanisë “....”, ka vepruar në kundërshtim me nenin 33 të Ligjit për Ndërtimin 

numër 2004/15, në atë mënyrë që me rastin e kryerjes të punëve të ndërtimit në objektin 
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banesor “....”, ka vepruar në kundërshtim me lejen për ndërtim duke tejkaluar lejen e ndërtimit, 

e cila përcakton ndërtimin për B+P+4+NK , ashtu që jashtë kësaj leje ndërtimore ka ndërtuar 

tre kate shtesë, duke shkaktuar dëm pasuror ,nuk ka  paguar taksat komunale për katet e 

ndërtuara pa leje,dhe më këtë e ka dëmtuar bugjetin e Komunës së Ferizajt në shumë prej  

1.607.10 Euro.  

 

- me çka kreu veprën penale punimet ndërtimore të kundërligjshme nga neni 294 par. 

1 të KPK-së,  

 

 Andaj gjykata në bazë të neneve 3,6,11,15,34,36,38,64,67 par. 1 nën par. 5, 294 par. 1 

të KPK-së, si dhe të nenit 365 të KPPK-së,  

E gjykon 

 

 Me dënim burgimi në kohëzgjatje prej 3 muaj, i cili dënim konformë nenit 38 par.3 të 

KPK-së, i zëvendësohet me dënim gjobe në shumë prej njëmijë e dyqind euro (1200) euro.  

 Dënimin e shqiptuar me gjobë do ta paguaj në afat prej 30 ditësh pasi aktgjykimi të 

merr formën e prerë. Në rast se dënimi i zëvendësuar me gjobë nuk mund të ekzekutohet në 

format e parapara në nenin 39 të KPK-së, dënimi do të ekzekutohet në atë mënyrë që i akuzuari 

për çdo 20 euro do te vuaj 1 ditë burgimi.  

Obligohet i akuzuari që të dëmtuarës Komuna Ferizaj të ia paguaj shumën prej 1.607.10 

Euro, për dëmin e shkaktuar me veprën penale. 

Obligohet që Gjykatës ti paguaj shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

përfundimtare të gjykatës, paushallin gjyqësor në shumë prej 150 euro si dhe shumën prej 50 

Euro në fondin për mbrojtjen e viktimave të krimit, në afat prej 30 ditësh pasi aktgjykimi të 

merr formën prerë. 

                               

A r s y e t i m i 

 

 Historiku i procedurës dhe aktakuza  

 

 Prokuroria Themelore në Ferizaj – Departamenti për Krime të Rënda me aktakuzën  

PPI.nr. 253/14 të datës 23.03.2015, e ka akuzuar të akuzuarin  N.H. për shkak të veprës penale 

punimet ndërtimore të kundërligjshme nga neni 368 par. 1 të KPRK-së. 
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  Gjykata, duke vepruar sipas kësaj akuze caktoi dhe mbajti shqyrtimet gjyqësore, kurse 

Prokurori i shtetit në fazën e ndryshimit të aktakuzës, ka ndryshuar aktakuzën ndaj të akuzuarit 

N.H., sa i përket  kualifikimit juridik të veprës penale dhe atë nga neni 294 par. 1 të KPK-së, 

siç ishte kualifikuar me akuzën fillestare në nenin 368 par.1 lidhur me par 6 të KPRK-së.   

Në fjalët përfundimtare të palëve ka deklaruar se me të gjitha provat është vërtetuar që i 

akuzuari ka kryer veprën penale të përshkruar në akuzën e ndryshuar dhe i ka propozuar 

gjykatës që ta shpall fajtor dhe ti shqiptoj dënimin e paraparë me ligj.  

Në shqyrtimin gjyqësor, i akuzuari N.H., nuk e ka pranuar fajësinë për veprën penale 

për të cilën akuzohet edhe me akuzën e ndryshuar të prokurorit të shtetit.  

Në mbrojtjen e tij në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se ka qenë investitor në objektin 

e banimit “....” e që projektin e ka dorëzuar në organin kompetent për lejen e ndërtimit për 

B+P+7+NK, por sipas Ligjeve në fuqi nuk i është lejuar – nuk i është dhënë leja për këtë 

projekt, por prapë ka ri aplikuar për leje ndërtimi dhe atë B+P+4+NK, dhe prej fillimit të 

punimeve e ka pas lejen e ndërtimit pra prej vitit 2006. Objektin e ka ndërtuar sipas projektit të 

paraparë dhe atë B+P+7+NK, meqë objekti sipas këtij projekti i ka përmbushur të gjitha 

kushtet teknike dhe të sigurisë. Lejen e ndërtimit për objektin “....” e ka pas vetëm për 4 kate 

dhe nën kulmin, dhe për katet e ndërtuara jashtë kësaj leje nuk ka kërkuar leje ndërtimi meqë 

kjo në fillim nuk i është lejuar por tani është në procedurë të legalizimit të kateve të ndërtuara 

pa leje. 

 

Mbrojtësi i të akuzuarit N.H., av. Miftar Islami, i ka propozuar gjykatës që të akuzuarin 

ta liroj nga akuza për këtë vepër penale, meqë me asnjë provë nuk është vërtetuar se i njëjti e 

ka kryer veprën penale, nuk ka vepruar në kundërshtim me Ligjin për Nderimin apo në 

kundërshtim me standardet profesionale të pranuara dhe as në kundërshtim me lejen e 

ndërtimit.  

 

Provat e paraqitura në shqyrtimin gjyqësor 

  

 Në shqyrtimin gjyqësor, gjykata ka paraqitur të gjitha provat e çështjes penale, në bazë 

të të cilave e vërtetoi gjendjen faktike për të akuzuarin N.H., të përshkruar si në dispozitiv e të 

cilën gjendje e vërtetoi me këto prova: 

- Pjesërisht nga vet mbrojtja e të akuzuarit e dhënë në procedurë paraprake dhe në 

shqyrtimin gjyqësor,  

- Raporti për pranimin teknik, leja e përdorimit nr. ....i datës 21.12.2010, 
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- Aktvendim mbi lejen ndërtimore 04 nr. ....të datës 15.11.2006, 

- Aktvendim për formimin e komisionit për pranimin teknik i datës 21.12.2010, 

numër 03....,  

- Raporti për pranimin teknik pa datë dhe numër,  

- Raporti i përpiluar nga A. B. pa datë dhe numër,  

- Raporti i përpiluar nga A.D. me datë 18.01.2011,  

- Leje e përdorimit nr.03-....i datës 21.12.2010,  

-  Shkresa nr.1243 e datës 17.11.2015 nga Drejtoria e Urbanizmit në Ferizaj, 

 

Vlerësimi i provave të paraqitura në shqyrtimin gjyqësor dhe të gjeturat  faktike të   

Gjykatës 

Gjykata, para se të vlerësoj provat, konstatoi se çështja penale është gjykuar me 

aktgjykim të kësaj Gjykate PKR.68/15 të datës 17.11.2015, dhe Gjykata e Apelit e Kosovës në 

procedurë të ankesës të paraqitur nga mbrojtësi i të akuzuarit N.H., me Aktvendimin PAKR 

nr.110/2016 datë 15.06.2016,e ka anuluar aktgjykimin e shkallës së parë në drejtim të të 

akuzuarit dhe çështjen e ka kthyer në rivendosje. Prokurori në përfundim të shqyrtimit gjyqësor 

ka ndryshuar akuzën ndaj të akuzuarit N.H., sa i përket  kualifikimit juridik të veprës penale 

dhe atë nga neni 294 par. 1 të KPK-së, siç ishte kualifikuar me akuzën fillestare në nenin 368 

par.1 lidhur me par 6 të KPRK-së.   

Gjykata vlerësoi, aktakuzën e ndryshuar nga prokurori në fund të përfundimit të 

shqyrtimit gjyqësor, dhe konstatoi se ishte paraqitur ankesë vetëm në dobi të të akuzuarit ,dhe 

në procedurë të ankesës çështja ishte kthyer në rivendosje. Në nenin 395 i KPPK-së, është 

paraparë parimi reformatio in peius, pra ndalimi i keqësimit të pozitës procedurale në dëm të të 

akuzuarit, e që me rastin e marrjes së aktgjykimit të ri-që nënkupton në procedurë të  

rivendosjes, gjykata detyrohet me këtë ndalesë - neni 406 par.4 i KPPK-së, për më tepër 

gjykata obligohet që të refuzoj prezantimin e provave të cilat janë në kundërshtim me këtë 

ndalesë dhe ato fakte që shkojnë në dëm të të akuzuarit gjykata nuk i merr parasysh në 

aktgjykimin e ri dhe gjykata në shqyrtimin e ri gjyqësor nuk e pranon ndryshimin dhe 

zgjerimin e akuzës në dëm të të akuzuarit. 
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Sipas akuzës fillestare dhe aktgjykimit të gjykatës për këtë çështje, i akuzuari është 

akuzuar dhe gjykuar për vepër penale  punimet ndërtimore të kundërligjshme nga neni 294 

par.1 të KPK-së ,kurse me aktakuzën e ndryshuar të prokurorit, i akuzuari akuzohet për veprën 

penale punimet ndërtimore të kundërligjshme nga neni 368 par.1 lidhur me par 6 të KPRK-së, 

e që për këtë vepër penale parashihet dënim ligjor më i lartë krahasuar me dënimin ligjor që 

parashihet për veprën penale për të cilën është gjykuar sipas akuzës fillestare, andaj për shkak   

të ndalesës reformatio in peius, dhe moskeqësimit të pozitës së të akuzuarit, Gjykata nuk e 

pranoi ndryshimin e akuzës nga prokurori dhe kualifikimin juridik të veprës penale, sepse ishte 

në dëm të të akuzuarit dhe bazuar në nenin 360 par. 2 të KPPK-së, veprën penale e cilësoi 

punimet ndërtimore të kundërligjshme nga neni 294 par.1 të KPK-së.  

 

Në  kuptim të këtijë parimi,Gjykata,në këtë aktgjykim,nuk i elaboroi provat e reja të 

nxjerrura në procedurën e rigjykimit,siq ishte eksperti i arqitekturës Qazim Hasani,siq i refuzoi 

edhe propozimet për prova të reja që ishte evidente se ishin në dëm të të akuzuarit.e që do të 

shkilej parimi i moskeqësimit të pozitës së të akuzuarit në procedurë,andaj Gjykata nuk i 

elaboroi në këtë aktgjykimin. 

 

Gjykata, vlerësoi të gjitha provat një nga një, në ndërlidhje reciproke njëra me tjetrën në 

kuptim të nenit 361 të KPPK-së, dhe konstatoi këtë gjendje faktike: i akuzuari ka aplikuar për 

leje ndërtimi sipas projektit të paraqitur për objektin “....” dhe atë B+P+7+NK, por që sipas 

kritereve për ndërtim në Komunën e Ferizajt, në atë kohë nuk është lejuar ndërtimi i tillë, me 

etazhet sipas projektit të paraqitur, andaj ka ri aplikuar për leje ndërtimi për B+P+4+NK, e që 

edhe i është dhënë leja e ndërtimit  me numër 04 nr .... e datës 15.11.2006, nga organi 

kompetent.  

Po ashtu, është provuar se i akuzuari si investitor në objektin “....”, ka vazhduar me 

ndërtimin e këtij objekti e po ashtu edhe për 3 katet për të cilat nuk i është dhënë leja e 

ndërtimit e që organi kompetent i ka tërhequr vërejtjen disa herë duke përpiluar procesverbale 

për ndërprerjen e punimeve si dhe konkluzione për lejimin e ekzekutimit për ndërtimin jashtë 

lejes së ndërtimit, për me tepër i akuzuari ka ndërtuar 3 katet e objektit pa pas leje ndërtimore. 
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Nga të gjitha këto prova, gjykata pa dyshim konstatoi se në veprimet e të akuzuarit 

N.H. ekzistojnë të gjitha elementet e veprës penale punimet ndërtimore të kundërligjshme nga 

neni 294 par 1 i KPK-së, siç është provuar duke vepruar në ndërtimin e 3 kateve pa leje 

ndërtimi  , kjo për faktin se leja e ndërtimit i është lëshuar për 4 kate plus nën kulm, ndërkaq i 

akuzuari ka vazhduar ndërtimin e 3 kateve të tjera kundër kushteve të lejes së ndërtimit,duke iu 

shmangur kështu pagesës së taksave për leje ndërtimi që do ti paguheshin Komunës dhe kështu 

për shumën prej 1.607.10 Euro. e ka dëmtuar buxhetin e Komunës së Ferizajt-siqë është 

provuar me shkresën nr.1243 e datës 17.11.2015,lëshuar nga Drejtoria e Urbanizmit në Ferizaj, 

ndërkaq a është ndërtimi i tillë sipas standardeve profesionale duke nën kuptuar edhe mos 

rrezikimin e jetës së njerëzve apo pasurisë në vlerë të madhe, kjo, së paku nuk është vlerësuar 

nga ndonjë organ kompetent, meqë ky mbi ndërtim i tillë siç u vërtetua është bërë jashtë lejes 

ndërtimore të lëshuar nga organi kompetent dhe në rigjykim Gjykata respektoi parimin e cekur 

më lart sa i përket provave të reja siq është elaboruar në këtë aktgjykim.  

 

 Andaj gjykata të akuzuarin për këto arsye e shpalli fajtor për këtë vepër penale pasi 

konstatoi se i njëjti edhe është penalisht përgjegjës dhe i caktoi dënimin si në dispozitiv. 

 

Përcaktimi i dënimit 

 

Me rastin e matjes dhe caktimit të dënimit, gjykata pati parasysh të gjitha rrethanat e 

përcaktuara nga neni 73 i KPRK-së të cilat ndikojnë në zbutjen apo ashpërsimin e dënimit.  

Si rrethana lehtësuese për të akuzuarin, gjykata gjeti se nuk është i njohur si kryes i 

veprave të tilla apo veprave të tjera penale, ndërkaq si rrethana rënduese gjeti se me dashje ka 

ndërtuar objektin jashtë lejes së ndërtimit duke vepruar kështu në kundërshtim me lejen e  

ndërtimit.  

Gjykata është e bindur se dënimi i shqiptuar me burgim dhe i zëvendësuar me dënim 

gjobe është ne harmoni me peshën e veprës penale dhe me përgjegjësinë penale të të akuzuarit, 

me dënimin e tillë do të arrihet qëllimi nga neni 41 i KPRK-së, dhe duke pas parasysh të gjitha 

rrethanat e cekura më lartë i shqiptoi dënimin nën minimumin ligjor të dënimit të paraparë për 

këtë vepër penale.  

 

 Vendimi për shpenzimet e paushallit gjyqësor dhe shpenzimet e procedurës penale 

është i bazuar në  nenin 450 e 453 të KPPK-ës. Kurse vendimi për pagesën e shumës prej 50 
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Euro në Fondin për Kompensimin e Viktimave të Dhunës bazohet në nenin 39 të Ligjit për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit-Ligji nr.05/L-036. 

    

  Nga të cekurat më lartë  u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEPARTAMENTI PËR KRIME TË RËNDA 

 

P.nr.581/17 

Më ,2 dhjetor 2020 

 

Sekretae juridike,                                              Gj y q t a r i, 

Qëndresa Bobi -Neziri                                                        Ibrahim Idrizi  

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat 

prej 15 dite,  pas pranimit të kopjes me shkrim të këtij aktgjykimi, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, përmes kësaj Gjykate.   

 

 

 

 

                                              2. 

 

 

 

 


